Návrh zápisu č. Z-17-04
ze zasedání Zastupitelstva obce Strančice
ze dne 18. září 2017 ve Strančicích.

Zahájeno: v 19 hodin
Přítomni: Ing. Jiří Jančík, Ing. Pavel Soukup, Ing. Vladimír Vávra, Ing. Martin Hrdlička, Ladislav
Král, Karel Řepka ml., Mgr. Michaela Mládková, Ing. Ivana Fiedlerová, Karel Řepka st., Ing. Hana
Jarošová, Miloslav Janda, Jiří Šindelář, Zdeněk Vašíček, Ing. Roman Šimáně, Ing. Josef Janovský

Omluveni:
Neomluveni: Je přítomno … členů zastupitelstva z celkového počtu 15 všech členů zastupitelstva, takže
zastupitelstvo je usnášení schopné.

Jako zapisovatele navrhuji: Mgr. Kamilu Blechovou
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:
Jako zapisovatelka byla schválena:

Jako ověřovatele zápisu navrhuji:
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:
Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni:
Z-17-04-01 Program Zastupitelstva obce Strančice
Předkladatel: starosta obce
Důvodová zpráva: Starosta obce navrhl v souvislosti s činností obecního úřadu a potřebami obce
Strančice program Zastupitelstva obce Strančice. O tomto programu a současně o konaném
zasedání zastupitelstva v souladu s požadavkem ustanovení § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, obecní úřad informoval mj. formou vyvěšení pozvánky jak na
úřední desce, tak i na elektronické úřední desce.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Strančice schvaluje tento program Zastupitelstva
obce Strančice:
1)
Schválení programu
2)
Žádost o pořízení změny územního plánu
3)
„Chodník Hustopeče“ - Smlouva o umožnění realizovat stavbu – pozemek parc.
č. 615/5 v k. ú. Svojšovice
4)
„Cyklostezka do Prahy na kole“ – Darovací smlouva na pozemek parc. č. 272/3
v k. ú. Otice u Svojšovic
5)
„Cyklostezka do Prahy na kole“ - Směna nemovitostí – pozemku parc. č. 278/1 a
pozemků parc. č. 281/1, parc. č. 281/2, parc. č. 281/3, vše v k. ú. Otice u Svojšovic
6)
Směna nemovitostí – pozemků parc. č. 228/7, parc. č. 228/8 a pozemků parc. č.
126/44, parc. č. 126/45, vše v k. ú. Strančice
7)
Darovací smlouva na budovu č. p. 292 v k. ú. Strančice
1

8)

Odbahnění a opravy rybníka pod ČOV ve Strančicích – Souhlas se zadáním akce a
podmíněný příslib dotace
9)
Strančice – doplnění kanalizace, 5. etapa – Rozhodnutí o poskytnutí dotace
10) Strančice – Všechromy, vodovod - Rozhodnutí o poskytnutí dotace
11) Návrh na změnu OZV obce Strančice č. 1/2017
12) Zápis z kontrolního výboru
13) Veřejná rozprava

Diskuze:
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:
Usnesení č. Z-17-04-01 … přijato.
Z-17-04-02 Žádost o pořízení změny územního plánu
Předkladatel: starosta obce
Důvodová zpráva: Dne 12.5.2017 byla Obecnímu úřadu Strančice doručena žádost I----- S-----, K-----------, 251 63 Strančice o pořízení změny územního plánu pro pozemek parc. č. 299/2 v k.ú.
Předboř u Prahy. Jedná se o změnu funkčního využití z plochy zemědělské (trvalé travní porosty) a
významného krajinného prvku na plochu bydlení venkovského typu.
Vlastník pozemku je ochoten uhradit veškeré náklady na zpracování změny územního plánu.
Dle § 46, odst. 3 stavebního zákona je nutné žádost předložit Zastupitelstvu obce Strančice
k rozhodnutí se svým stanoviskem.
Usnesením Zastupitelstva obce Strančice ze dne 19.6.2017 nebylo pod č. usn. Z-17-03-10 žádosti o
pořízení změny územního plánu vyhověno.
Dne 17.8.2017 obdržel Obecní úřad opětovnou žádost I------ S--------, K--------, 251 63 Strančice o
pořízení změny územního plánu pro pozemek parc. č. 299/2 v k.ú. Předboř u Prahy z důvodu
možnosti legalizace stávající zastřešené pergoly. Změna by se týkala úpravy regulativu pro podíl
zpevněných ploch na 50 % a změnu funkčního využití pozemku parc. č. 299/2 v k.ú. Předboř na
zastavitelné území BV – plochy bydlení v rodinných domech – venkovské.
Žadatel navrhuje v případě vyhovění žádosti úhradu nákladů spojených s pořízením změny a
zajištění změny vlastním pořizovatelem. Dále žadatel navrhuje před dokončením změny poskytnout
obci jednorázový finanční dar jako příspěvek na veřejnou infrastrukturu či občanskou vybavenost
obce ve výši 100 000,-Kč, který by byl potvrzen smluvním vztahem.
Rada obce Strančice dne 28.8.2017 vydala usnesení pod č. R-17-18-03, kterým doporučila
Zastupitelstvu obce Strančice, aby dle § 44 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyslovilo nesouhlas s pořízením Změny č. 1
Územního plánu Strančice.
Stanovisko:
Majitel pozemku postavil bez potřebných povolení na pozemku parc. č. 299/2 v obci Kašovice, k.ú.
Předboř garáž, zděný plot, pletivový plot a výběh pro psa. Na základě místního šetření bylo
zahájeno stavebním úřadem jednání, ze kterého vyplynulo, že stavby by bylo nutné pro jejich
legalizaci dodatečně povolit. Tato legalizace však není možná, protože stavby se nacházejí na
ploše, která není územním plánem určena k výstavbě. Z tohoto důvodu majitel žádá o změnu
územního plánu, aby mohly být stavby legalizovány. Rodinný dům, který byl vystavěn na
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sousedním pozemku parc. č. 299/2 byl právě z tohoto důvodu situován tak, aby nezasahoval do
plochy zemědělské a významného krajinného prvku.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Strančice schvaluje dle § 44 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů pořízení
Změny č. 1 Územního plánu Strančice dle návrhu.

Diskuze:
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:
Usnesení č. Z-17-04-02 … přijato.
R-17-04-03 „Chodník Hustopeče“ - Smlouva o umožnění realizovat stavbu – pozemek
parc. č. 615/5 v k. ú. Svojšovice
Předkladatel: starosta obce
Důvodová zpráva: Obec Strančice obdržela návrh smlouvy o umožnění realizovat stavbu mezi
Středočeský kraj, IČ: 70891095, se sídlem: Praha 5 - Smíchov, Zborovská 11, PSČ 150 21,
zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ:
00066001, DIČ: CZ00066001, se sídlem: Praha 5 - Smíchov, Zborovská 11, PSČ 150 21,
zastoupenou Bc. Zdeňkem Dvořákem, ředitelem Krajské správy a údržby silnic, Středočeského
kraje, příspěvkové organizace, jako vlastníkem pozemku a obcí Strančice jako stavebníkem, jejímž
předmětem je umožnění realizovat stavebníkem na dotčeném pozemku část stavby s názvem
„Chodník Hustopeče“. Stavba bude prováděna na dotčeném pozemku v rozsahu:
parc. č. 615/5 – 389 m2.
Zastupitelstvo obce Strančice svým rozhodnutím Z-17-01-12 pro stavbu v rámci akce „Chodník pro
pěší Hustopeče“ již schválilo Smlouvu o umožnění realizovat stavbu pod č.
2017/355/00066001/KH/RU/SS mezi Středočeským krajem, IČ: 70891095, jako vlastníkem
pozemků a obcí Strančice jako stavebníkem, jejímž předmětem je rovněž umožnění realizovat
stavebníkem citovanou stavbu na dotčených pozemcích parc. č. 615/1 a parc. č. 611/1.
Rada obce Strančice dne 14. 8. 2017 svým rozhodnutím R-17-17-05 schválila citovanou smlouvu č.
2017/355/00066001/KH/RU/SS o umožnění realizovat stavbu v rámci akce „Chodník Hustopeče“.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Strančice schvaluje Smlouvu o umožnění realizovat
stavbu č. 2017/355/00066001/KH/RU/SS mezi Středočeským krajem, IČ: 70891095,
se sídlem: Praha 5 - Smíchov, Zborovská 11, PSČ 150 21, jako vlastníkem pozemku a
obcí Strančice jako stavebníkem, jejímž předmětem je umožnění realizovat
stavebníkem na dotčených pozemcích parc. č. 615/5 v k. ú. Svojšovice část stavby
s názvem „Chodník pro pěší Hustopeče“ a pověřuje starostu jejím podpisem.

Diskuze:
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:
Usnesení č. Z-17-04-03 … přijato.
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Z-17-04-04 Cyklostezka do Prahy na kole“ – Darovací smlouva na pozemek parc. č.
272/3 v k. ú. Otice u Svojšovic
Předkladatel: starosta obce Strančice
Důvodová zpráva: Obecní úřad Strančice předkládá zastupitelstvu ke schválení návrh darovací
smlouvy, mezi panem Ing. T------- B-------, ------------------, jako dárcem a obcí Strančice jako
obdarovanou. Darující pan Ing. B------ je výlučným vlastníkem mimo jiné pozemku parc.č. 272/3
v k. ú. Otice u Svojšovic.
Geometrickým plánem vyhotoveným společností GEOKA spol. s r.o. se sídlem Rašínova
1239, Úvaly, č. pl. 218 – 214//2017, který byl schválen Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj,
Katastrálním pracovištěm Praha-východ, dne 21. 8. 2017 pod číslem PGP-2798/2017-209, byla z
pozemku parc.č. 272/3 oddělena část nově označená jako pozemek parc.č. 272/6 o výměře 92
m2 v k.ú. Otice u Svojšovic. Tento nově vzniklý pozemek je předmětem této darovací smlouvy.
Darující daruje obdarované do jejího výlučného vlastnictví pozemek parc.č. 272/6, orná
půda o výměře 92 m2, v k.ú. Otice u Svojšovic, kdy tyto pozemky vznikly citovaným geometrickým
plánem.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Strančice
-

-

schvaluje darovací smlouvu, mezi panem Ing. T------ B-------, -------------------------------, jako dárcem a obcí Strančice jako obdarovanou, jejímž předmětem je
darování pozemku parc.č. 272/6, orná půda o výměře 92 m2, v k.ú. Otice u
Svojšovic, vzniklého Geometrickým plánem vyhotoveným společností GEOKA
spol. s r.o. se sídlem Rašínova 1239, Úvaly, č. pl. 218 - 214/2017, který byl
schválen Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm
Praha-východ, dne 21. 8. 2017 pod číslem PGP-2798/2017-209, a
pověřuje starostu obce jejím podpisem.

Diskuze:
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:
Usnesení č. Z-17-04-04 … přijato.
Z-17-04-05 Cyklostezka do Prahy na kole“ - Směna nemovitostí – pozemku parc. č.
278/1 a pozemků parc. č. 281/1, parc. č. 281/2, parc. č. 281/3, vše v k. ú. Otice u
Svojšovic
Předkladatel: starosta obce
Důvodová zpráva: Obec má záměr směnit níže uvedené pozemky:
• parc. č. 278/1 o výměře 1954 m², orná půda v katastrálním území Otice u Svojšovic, které
jsou zapsány na listu vlastnictví LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,
Katastrální pracoviště Praha-východ, vlastníka Obce Strančice, Revoluční 383, 251 63
Strančice. Příslušný pozemek je označen na přiložené katastrální mapě.

a

•
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parc. č. 281/3 o výměře 1544 m², orná půda,

• parc. č. 281/2 o výměře 60 m², orná půda,
• parc. č. 281/1 o výměře 161 m², orná půda,
vše v katastrálním území Otice u Svojšovic, které jsou zapsány na listu vlastnictví LV 161 u
Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ, vlastníka ing. J---J----------, -------------------------.
Příslušné pozemky jsou označeny na přiložené katastrální mapě.
Důvodem této směny je realizace akce: „Cyklostezka do Prahy na kole – úsek Mnichovice –
Kolovraty“.
Protože výměra pozemků je obdobná, rozdíl v ocenění pozemků je zanedbatelný, a protože se
jedná o veřejně prospěšnou stavbu cyklostezky, proběhne směna bez nároku na finanční
vyrovnání.
Nemovitosti byly oceněny znaleckým posudkem č. 6191/68/2017 pana Ladislava Touly, Vlašim, a
to následovně:
• parc. č. 281/3,
• parc. č. 281/2,
• parc. č. 281/1, na cenu celkem
35.746,13 Kč
•

pozemek parc. č. 278/1 na cenu

38.825,98 Kč

Rada svým rozhodnutím schválila zveřejnění záměru směny citovaných nemovitostí. Záměr směny
byl nejméně po zákonem stanovenou dobu vyvěšen na pevné i elektronické úřední desce obecního
úřadu.
Uzavření samotné smlouvy o směně nemovitosti podléhá schválení Zastupitelstva obce Strančice
dle ust. § 85 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Strančice
-

-

schvaluje směnu nemovitostí mezi obcí Strančice a panem ing. J----- J--------, ----------------------------, jejímž předmětem je směna nemovitostí - pozemku parc.
č. 278/1 o výměře 1954 m², orná půda v katastrálním území Otice u Svojšovic,
který je zapsán na listu vlastnictví LV 10001 u Katastrálního úřadu pro
Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ, vlastníka obce Strančice,
Revoluční 383, 251 63 Strančice a pozemků parc. č. 281/3 o výměře 1544 m²,
orná půda, parc. č. 281/2 o výměře 60 m², orná půda, parc. č. 281/1 o výměře
161 m², orná půda, to vše v katastrálním území Otice u Svojšovic, které jsou
zapsány na listu vlastnictví LV 161 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,
Katastrální pracoviště Praha-východ, vlastníka ing. J---- J------------, --------------------------------, to vše bez finančního vyrovnání a
pověřuje starostu podpisem příslušné směnné smlouvy.

Diskuze:
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:
Usnesení č. Z-17-04-05 … přijato.
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Z-17-04-06 Směna nemovitostí – pozemků parc. č. 228/7, parc. č. 228/8 a pozemků
parc. č. 126/44, parc. č. 126/45, to vše v k. ú. Strančice
Předkladatel: starosta obce
Důvodová zpráva: Obec má záměr směnit níže uvedené pozemky:
• Pozemek parc. č. 228/7, orná půda o výměře 32 m2 a pozemek parc. č. 228/8 orná
půda o výměře 114 m2, to vše v k. ú. Strančice, to vše ve vlastnictví obce Strančice

a

•

Pozemek parc. č. 126/44, orná půda o výměře 76 m2 a pozemek parc. č. 126/45
orná půda o výměře 144 m2, to vše v k. ú. Strančice, to vše ve vlastnictví pana M--------M--------, bytem --------------------------------------------.

Důvodem této směny je záměr obce připojit nabývané pozemky ke stávající místní komunikaci.
Nabývané pozemky s ní těsně sousedí.
Nemovitosti byly oceněny znaleckým posudkem č. 6191/68/2017 pana Ladislava Touly, Vlašim.
Uzavření samotné smlouvy o směně nemovitosti podléhá schválení Zastupitelstva obce Strančice
dle ust. § 85 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Strančice
-

-

schvaluje směnu nemovitostí mezi obcí Strančice a panem M------- M---------,
bytem --------------------------------------, jejímž předmětem
je
směna
nemovitostí - pozemků parc. č. 228/7, orná půda o výměře 32 m2, parc. č.
228/8 orná půda o výměře 114 m2, to vše v k. ú. Strančice a ve vlastnictví obce
Strančice a pozemků parc. č. 126/44, orná půda o výměře 76 m2, parc. č.
126/45 orná půda o výměře 144 m2, to vše v k. ú. Strančice, to vše ve
vlastnictví pana M------- M-------, bytem ------------------------- a
pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy.

Diskuze:
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:
Usnesení č. Z-17-04-06 … přijato.
Z-17-04-07 Darovací smlouva na budovu čp. 292 v k. ú. Strančice
Předkladatel: starosta obce Strančice
Důvodová zpráva: Obec Strančice má záměr převzít do majetku dar od Českého svazu chovatelů,
z. s., Základní organizace Strančice, Revoluční 292, 251 63 Strančice, IČ: 68403020, jejímž
předmětem je budova č. p. 292 v obci Strančice.
Darující Český svaz chovatelů, z. s. je výlučným vlastníkem budovy č. p. 292 v obci Strančice, jiná
stavba, kdy tato nemovitá věc je zapsána u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního
pracoviště Praha-východ na LV č. 717, vedeném pro obec a k.ú. Strančice. Dle předběžné dohody
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smluvních stran by strana darující měla mít možnost užívat předmětnou nemovitost na základě
nájemní smlouvy za symbolické nájemné, a to především k účelu schůzí spolku a příležitostných
výstav.
Předmětná nemovitost se nachází na cizím pozemku, konkrétně na pozemku parc. č. st. 528, který
je ve vlastnictví České republiky a s nímž je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2.
Obec má v úmyslu pokusit se citovaný pozemek nabýt od České republiky do vlastnictví, ale
k tomu potřebuje stát se nejprve vlastníkem budovy. Stejně tak má v úmyslu usilovat o nabytí
pozemků sousedících, které jsou rovněž ve vlastnictví České republiky.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Strančice
-

-

schvaluje darování nemovitosti – budovy č. p. 292 v obci Strančice, jiná stavba,
kdy tato nemovitá věc je zapsána u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,
Katastrálního pracoviště Praha-východ na LV č. 717, vedeném pro obec a k.ú.
Strančice, a to ze strany Českého svazu chovatelů, z. s., Základní organizace
Strančice, Revoluční 292, 251 63 Strančice, IČ: 68403020, jako dárcem, obci
Strančice jako obdarované, a
pověřuje starostu obce podpisem příslušné darovací smlouvy.

Diskuze:
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:
Usnesení č. Z-17-04-07 … přijato.
Z-17-04-08 Odbahnění a opravy rybníka pod ČOV ve Strančicích - žádost o dotaci do 2.
výzvy Ministerstva zemědělství, Podprogram 129 293 „Podpora opatření na rybnících a
malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí“
Předkladatel: starosta obce
Důvodová zpráva: Obec Strančice má záměr revitalizovat rybník „Dolejšák“, tj. odbahnit a opravit
rybník pod ČOV ve Strančicích, přičemž v souvislosti s tím obec podala žádost o dotaci do 2. výzvy
Ministerstva zemědělství, Podprogram 129 293 „Podpora opatření na rybnících a malých vodních
nádržích ve vlastnictví obcí“. Dotace je poskytována do výše 80 % nákladů projektu, s omezením
maximálně do výše 2.000.000,- Kč včetně DPH.
Dne 4. 7. 2017 obdržela obec od Ministerstva zemědělství ČR Souhlas se zadáním akce a
podmíněný příslib dotace, a to na částku 3 192 676,- Kč s tím, že obec se zavázala doložit
v souhlasu uvedené dokumenty ve lhůtě nejpozději do 31. 12. 2017.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Strančice bere na vědomí Souhlas se zadáním akce
a podmíněný příslib dotace na akci Odbahnění a opravy rybníka pod ČOV ve Strančicích
do 2. výzvy Ministerstva zemědělství, Podprogram 129 293 „Podpora opatření na
rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí“.

Diskuze:
Hlasování:
Pro:
Proti:
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Zdrželi se:
Usnesení č. Z-17-04-08 … přijato.
Z-17-04-09 Strančice – doplnění kanalizace, 5. etapa - RoPD
Předkladatel: starosta obce
Důvodová zpráva: Obec podala žádost o dotaci na projekt „Strančice – doplnění kanalizace, 5.
etapa“. Na základě této žádosti obec obdržela Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Předání staveniště proběhlo dne 23.6.2017 v 9.30 hodin, zahájení stavby bylo řádně v zákonem
stanoveném termínu oznámení Státnímu úřadu inspekce práce.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Strančice bere na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí
dotace na projekt a zahájení stavby „Strančice – doplnění kanalizace, 5. Etapa“ a
zahájení stavby.

Diskuze:
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:
Usnesení č. Z-17-04-09 … přijato.
R-17-14-10 Strančice – Všechromy, vodovod - RoPD
Předkladatel: starosta obce
Důvodová zpráva: Obec podala žádost o dotaci na projekt „Strančice – Všechromy, vodovod“. Na
základě této žádosti obec obdržela Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Předání staveniště proběhne dne 28.6.2017 v 9.30 hodin, zahájení stavby bylo řádně v zákonem
stanoveném termínu oznámení Státnímu úřadu inspekce práce.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Strančice bere na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí
dotace na projekt a zahájení stavby „Strančice – Všechromy, vodovod“ a zahájení
stavby.

Diskuze:
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:
Usnesení č. Z-17-04-10 … přijato.
Z-17-04-11 Návrh na změnu OZV obce Strančice č. 1/2017
- Návrh na vydání OZV o stanovení koeficientů pro výpočet daní z nemovitých věcí
Předkladatel: Ing. Pavel Soukup
Důvodová zpráva: Zastupitelstvo obce schválilo usnesením Z-16-02-13 obecně závaznou vyhlášku
č. 3/2016, kterou se stanovují koeficienty pro výpočet daní z nemovitých věcí. Vyhláška plošně
zvýšila daně z obytných staveb ve Strančicích o 75% a v ostatních částech obce o 180 % oproti
předchozímu stavu, daně z podnikatelských staveb byly zvýšeny o 33%. Podle předkladatele
vyhlášky bylo údajně cílem zvýšit příjmy do obecního rozpočtu především z podnikatelských staveb
a očekávané navýšení příjmů touto vyhláškou do obecního rozpočtu bylo podle předkladatele
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z původních 6,5 mil. Kč na 15,8 mil. Kč. Podle informace poskytnuté finančním úřadem však bude
výše výnosů z těchto daní za rok 2017 9,5 mil. Kč.
Předložený návrh upravuje výše daní z nemovitých věcí tak, aby při zachování současného
místního koeficientu podle § 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, který je
společný pro všechny druhy nemovitostí, byly minimalizovány daně z obytných staveb a
maximalizovány daně ze staveb podnikatelských, a to znovuzavedením koeficientů podle § 11,
které mohou být stanoveny pro každý druh nemovitostí zvlášť.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Strančice schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.
.../2017 o stanovení koeficientů pro výpočet daní z nemovitých věcí.

Diskuze:
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:
Usnesení č. Z-17-04-11 … přijato.
Z-17-04-12 Zápis z kontrolního výboru
Důvodová zpráva: Zastupitelstvu byl předložen zápis z kontrolního výboru.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Strančice bere na vědomí zápis z kontrolního
výboru ze dne 18. 9. 2017.

Diskuze:
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:
Usnesení č. Z-17-04-12 … přijato.
Z-17-04-13 Veřejná rozprava

Rozprava skončena v …. hodin

Skončeno: v ……. hodin
Zápis byl vyhotoven dne:
Ověřovatelé:
Člen zastupitelstva:
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