Zápis č. Z-18-01
ze zasedání Zastupitelstva obce Strančice
ze dne 12. března 2018 ve Strančicích.

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

Omluveni:
Neomluveni: Je přítomno … členů zastupitelstva z celkového počtu … 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: Karla Řepku st. a Zdeňka Vašíčka
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:
Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni:
Z-18-01-01 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 na úřední desce.
Po tomto vyvěšení pozvánky z činnosti obecního úřadu vznikla potřeba přidat do programu
jednání zastupitelstva návrh místostarosty „Odměna za výkon funkce místostarosty a
současně návrh starosty „Bezúplatný převod pozemku parc. č. 255/17 v k. ú. Strančice“.
Starosta navrhuje uvedené návrhy zařadit do programu jednání zastupitelstva.

Návrh usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce Strančice schvaluje zařazení návrhů
místostarosty „Odměna za výkon funkce místostarosty a současně návrh
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starosty „Bezúplatný převod pozemku parc. č. 255/17 v k. ú. Strančice“ do
programu Zastupitelstva obce Strančice.

Diskuse:
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:
Usnesení č. Z-18-01-01/1 …. přijato.

Návrh usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce Strančice schvaluje tento program
Zastupitelstva obce Strančice:
1) Schválení programu
2) Rozpočtové opatření obce Strančice č. 1/2018
3) Dotace z rozpočtu obce Strančice na rok 2018
4) Zápis z finančního výboru
5) Všechromy, Otice – likvidace odpadních vod; studie
6) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu
provést stavbu č. IP-12-6012332/1
7) Veřejná rozprava

Diskuze:
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:
Usnesení č. Z-18-01-01/2 … přijato.
Z-18-01-02 Rozpočtové opatření obce Strančice č. 1/2018
Předkladatel: starosta obce
Důvodová zpráva: Zastupitelstvu obce Strančice byl předložen návrh rozpočtového
opatření č. 1/2018. Předmětem rozpočtového opatření jsou zejména projektové záměry na
kanalizaci v přidružených obcích, projekt na II. etapu vodovodu ve Všechromech, projekt
na kanalizaci ve Strančicích – v části Prchlíkov, projekt na rekonstrukci OÚ, peněžitá
pomoc obětem požáru, modernizace a výměna nevyhovujícího kamerového systému
v obci, apod.
V souladu se zákonem 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů přísluší
zastupitelstvu obce provádět rozpočtová opatření. Zastupitelstvo obce může prováděním
rozpočtových opatření pověřit jiný orgán obce, například radu obce, starostu obce.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Strančice schvaluje rozpočtové opatření
obce Strančice č. 1/ 2018, které je přílohou tohoto usnesení.

Diskuze:
Hlasování:
Pro:
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Proti:
Zdrželi se:
Usnesení č. Z-18-01-02 … přijato.
Z-18-01-03 Dotace z rozpočtu obce Strančice na rok 2018
Předkladatel: starosta Obce Strančice
Důvodová zpráva: Obec Strančice obdržela žádosti o finanční dotace z rozpočtu obce
Strančice na rok 2018. Dle ustanovení § 10a odst. 3) zákona č. 250/2000 Sb. o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, lze dotaci nebo návratnou
finanční výpomoc poskytnout na základě žádosti o poskytnutí dotace nebo návratné
finanční výpomoci prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy.
Zastupitelstvu obce je na základě ustanovení §85 písm. c) zákona č. 28/2000 Sb.,
v platném znění, vyhrazeno rozhodovat o poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí nad 50 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám a
uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí. V ostatních případech je oprávněna
rozhodovat rada obce.
Rada obce postoupila k rozhodnutí zastupitelstvu následující žádosti o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce Strančice na rok 2018 s tím, že doporučila zastupitelstvu schválit uzavření
veřejnoprávní smlouvy s těmito organizacemi:
• TJ Sokol Strančice, se sídlem Sokolská 38, Strančice, IČ: 65399951, na částku ve
výši 120.000,- Kč
• SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Svojšovice, se sídlem Revoluční 383, Strančice,
IČ: 65996691, na částku ve výši 80.000,- Kč
• SK Strančice, z. s. se sídlem Revoluční 351, Strančice, IČ: 4375 0524, na částku ve
výši 120.000,- Kč.
Vyúčtování dotací poskytnutých z rozpočtu obce Strančice v roce 2017 přezkoumal finanční
výbor.
TJ Sokol Strančice podal žádost o dotaci ve výši 208.000,- Kč na podporu sportovního a
společenského života v obci. V rámci rozpočtu pro realizaci programu je např.:
• Příspěvek na provozní režii sokolovny – elektřina, plyn
75.000,- Kč
• oprava okapů a klempířské práce na objektu sokolovny
25.000,- Kč
• oprava podlahy – objekt sokolovny – jeviště
45.000,- Kč
• oprava podlahy – objekt tenisové kurty
10.000,- Kč
• sportovní a cvičební pomůcky + revize
8.000,- Kč
• aj.
TJ Sokol Strančice obdržel v roce 2017 dotaci ve výši 90.000,- Kč.
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Svojšovice podal žádost o dotaci ve výši 157.000,- Kč
na udržení a rozvoj SDH včetně dětí, mládeže a dorostu. Mezi jednotlivé body programu
patří:
• Dětský den
7.000,- Kč
• Soutěž v požárním sportu
7.000,- Kč
• Šešovický masopust
15.000,- Kč
• Hasičský ples
10.000,- Kč
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Činnost dětských družstev
20.000,Hasičské vybavení pro dětská družstva a dorost
15.000,Skládací stan
10.000,Vzdělávání, požárně vzdělávací činnost, Preventivní činnost, Exkurze
15.000,• aj.
SDH obdržel v roce 2017 dotaci ve výši 80.000,- Kč.
•
•
•
•

Kč
Kč
Kč
Kč

SK Strančice, z. s., požádal o dotaci ve výši 140.000,- Kč na sportovní a společenské vyžití
pro mládež a spoluobčany. Mezi předpokládané výdaje SK Strančice pro rok 2018 patří:
• Vodné – závlaha hřiště, kabiny
8.000,- Kč
• Elektřina
15.000,- Kč
• Plyn
11.000,- Kč
• Fotbalová výbava
16.000,- Kč
• Benzín na sekání hřiště
6.000,- Kč
• Areál – materiál na údržbu
29.000,- Kč
• Dětský den
20.000,- Kč
• Oprava a údržba trávníku
19.000,- Kč
• Fotbalové poplatky
27.000,- Kč
• Příprava – pronájem haly, startovné turnaje, apod.
32.000,- Kč
• Trenér mládeže
60.000,- Kč
• aj.
SK Strančice obdržel v roce 2017 dotaci ve výši 90.000,- Kč.

Usnesení: Zastupitelstvo obce Strančice schvaluje:
I. poskytnutí dotace z rozpočtu obce Strančice na rok 2018 TJ Sokol
Strančice, se sídlem Sokolská 38, Strančice, IČ: 65399951, ve výši
120.000,- Kč a současně schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy
mezi obcí Strančice jako poskytovatelem dotace a TJ Sokol Strančice,
se sídlem Sokolská 38, Strančice, IČ: 65399951, jako příjemcem
dotace, jejímž předmětem je poskytnutí finanční dotace ve výši
120.000,- Kč.

Diskuze:
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:
Usnesení č. Z-18-01-03/I … přijato.
II. poskytnutí dotace z rozpočtu obce Strančice na rok 2018 SH ČMS – Sbor
dobrovolných hasičů Svojšovice, se sídlem Revoluční 383, Strančice,
IČ: 65996691, 80.000,- Kč a současně schvaluje uzavření
veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Strančice jako poskytovatelem
dotace a SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Svojšovice, se sídlem
Revoluční 383, Strančice, IČ: 65996691, jako příjemcem dotace,
jejímž předmětem je poskytnutí finanční dotace ve výši 80.000,- Kč.
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Diskuze:
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:
Usnesení č. Z-18-01-03/II … přijato.
III.

poskytnutí dotace z rozpočtu obce Strančice na rok 2018 SK Strančice,
z. s., se sídlem Revoluční 351, Strančice, IČ: 4375 0524 120.000,- Kč a
současně schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce Strančice pro rok 2018 mezi obcí Strančice
jako poskytovatelem dotace a SK Strančice, z. s., se sídlem Revoluční
351, Strančice, IČ: 4375 0524, jako příjemcem dotace, jejímž
předmětem je poskytnutí finanční dotace ve výši 120.000,- Kč.

Diskuze:
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:
Usnesení č. Z-18-01-03/III … přijato.

Z-18-01-04 Zápis z finančního výboru
Předkladatel: starosta obce
Důvodová zpráva: Obecní úřad předkládá zastupitelstvu zápis z finančního výboru ze dne
15. 2. 2018.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Strančice bere na vědomí zápis z finančního
výboru ze dne 15. 2. 2018.

Diskuze:
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:
Usnesení č. Z-18-01-04 …. přijato.
R-18-01-05 Svojšovice, Všechromy, Otice – likvidace odpadních vod; studie
Předkladatel: starosta obce
Důvodová zpráva: Obec Strančice obdržela studii k likvidaci odpadních vod v obcích
Svojšovice, Všechromy, Otice, kterou vypracovala společnost PROJEKTY VODAM s.r.o., se
sídlem Galašova 158, Hranice.
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Strančice bere na vědomí studii k likvidaci
odpadních vod v obcích Svojšovice, Všechromy, Otice, kterou vypracovala
společnost PROJEKTY VODAM s.r.o., se sídlem Galašova 158, Hranice, schvaluje
variantu VV3 a současně pověřuje obecní úřad, aby zadal vypracování
projektové dokumentace podle zvolené varianty citované studie.
Diskuze:
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželi se:
Usnesení č. Z-18-01-05 …. přijato.
Z-18-01-06 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o
právu provést stavbu č. IP-12-6012332/1
Předkladatel: starosta obce
Důvodová zpráva: Obec obdržela návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IP-12-6012332/1 mezi obcí Strančice jako
budoucí povinnou a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín IV - Podmokly,
Teplická 874/8, PSČ 405 02 jako budoucí oprávněnou, jejímž předmětem je závazek
uzavřít vlastní smlouvu o zřízení věcného břemene podle § 25 odst. 4 energetického
zákona. Obsahem věcného břemene bude právo umístit, provozovat, opravovat a udržovat
zařízení distribuční soustavy. Předpokládaný rozsah omezení nemovitostí věcným
břemenem činí 23 bm a nepřesáhne rozsah vyznačený v situačním snímku tvořícím přílohu
č. 1 této smlouvy, a to za cenu 9.200,- Kč. Předmětem citované smlouvy je i oprávnění
budoucí oprávněné ve smyslu stavebního zákona provést stavbu Zařízení distribuční
soustavy.
Cena služebnosti je stanovena v souladu s usnesením zastupitelstva obce.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Strančice schvaluje Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IP-126012332/1 mezi obcí Strančice jako budoucí povinnou a společností ČEZ
Distribuce, a.s. se sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 jako
budoucí oprávněnou, jejímž předmětem je závazek uzavřít vlastní smlouvu o
zřízení věcného břemene podle § 25 odst. 4 energetického zákona. Obsahem
věcného břemene bude právo umístit, provozovat, opravovat a udržovat
zařízení distribuční soustavy. Předpokládaný rozsah omezení nemovitostí
věcným břemenem činí 23 bm a nepřesáhne rozsah vyznačený v situačním
snímku tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy, a to za cenu 9.200,- Kč. Předmětem
citované smlouvy je i právo budoucí oprávněné ve smyslu stavebního zákona
provést stavbu Zařízení distribuční soustavy.

Diskuze:
Hlasování:
Pro:
Proti:
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Zdrželi se:
Usnesení č. Z-18-01-06 …. přijato.

Rozprava skončena ve … hodin.
Starosta informoval zastupitele a přítomnou veřejnost o předpokládaném termínu konání
příštího zastupitelstva, a to …..2018 od 19.00 hodin.

Skončeno: v 21.29 hodin
Zápis byl vyhotoven dne:
Ověřovatelé:

Starosta:

Člen zastupitelstva:
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Jiří Šindelář

