Návrh zápisu č. Z-18-03
ze zasedání Zastupitelstva obce Strančice
ze dne 10. září 2018 ve Strančicích.

Zahájeno: v 19 hodin
Přítomni: Miloslav Janda, Ing. Hana Jarošová, 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, Ing.
Ivana Fiedlerová, Karel Řepka st.

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

Jako zapisovatele navrhuji: Mgr. Kamilu Blechovou
Hlasování:
Miloslav Janda, Ing. Hana Jarošová, 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, Ing. Ivana
Fiedlerová, Karel Řepka st.
Pro:
Proti:
Zdrželi se:
Jako zapisovatelka byla schválena:

Jako ověřovatele zápisu navrhuji:
Hlasování:
Miloslav Janda, Ing. Hana Jarošová, 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, Ing. Ivana
Fiedlerová, Karel Řepka st.

Pro:
Proti:
Zdrželi se:
Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni:
Z-18-03-01 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.
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Strančice schvaluje tento program
Zastupitelstva obce Strančice:
1) Schválení programu
2) Rozpočtové opatření obce Strančice č. 3
3) Koncesní řízení na výběr provozovatele kanalizace obce Strančice
4) Darovací smlouva - Hasiči 50/2018
5) Darovací smlouva – pozemek parc. č. 130/13 v k. ú. Strančice
6) Betonárna Všechromy
7) Obecně závazná vyhláška obce Strančice č. 1/2018, kterou se zrušuje
Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, o stanovení konce veřejné produkce
hudby, provozní doby hostinských provozoven, heren a provozoven
poskytujících obdobné služby na území obce Strančice“
8) Návrh na vydání OZV o dani z nemovitých věcí
9) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o
umístění stavby
10) Zápis z kontrolního výboru
11) Komunitní dům Strančice
12) Veřejná rozprava

Diskuze:
Hlasování:
Miloslav Janda, Ing. Hana Jarošová, 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, Ing. Ivana
Fiedlerová, Karel Řepka st.

Pro:
Proti:
Zdrželi se:
Usnesení č. Z-18-03-01 … přijato.
Z-18-03-02 Rozpočtové opatření obce Strančice č. 3/2018
Předkladatel: starosta obce
Důvodová zpráva: Zastupitelstvu obce Strančice byl předložen návrh rozpočtového
opatření č. 3/2018. Předmětem rozpočtového opatření je poskytnutí finančních
prostředků na opravu komunikací v obci Strančice.
V souladu se zákonem 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
přísluší zastupitelstvu obce schvalovat rozpočtová opatření.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Strančice schvaluje rozpočtové opatření obce Strančice
č. 3/2018, které je přílohou tohoto usnesení.

Diskuze:
Hlasování:
Miloslav Janda, Ing. Hana Jarošová, Ing. Pavel Soukup, Jiří Šindelář, Ing. Vladimír
Vávra, Ing. Martin Hrdlička, Ing. Roman Šimáně, Ladislav Král, Karel Řepka ml., Ing.

2

Josef Janovský, Mgr. Michaela Mládková, Ing. Jiří Jančík, Zdeněk Vašíček, Ing. Ivana
Fiedlerová, Karel Řepka st.

Pro:
Proti:
Zdrželi se:
Usnesení č. Z-18-03-02 … přijato.
Z-18-03-03 Koncesní řízení na provozovatele kanalizace
Předkladatel: starosta

Důvodová zpráva: Obec Strančice s ohledem na ukončení platnosti a účinnosti Smlouvy
o komplexním provozování veřejné kanalizace obce Strančice uzavřené mezi obcí jako
Zadavatelem a provozovatelem VODOS s.r.o., rozhodl se Zadavatel vybrat
provozovatele této infrastruktury pro další období 5 let, tj. od 1. 1. 2019 do 31. 12.
2023 v koncesním řízení.
Obec realizuje zároveň výstavbu kanalizace v rámci akce „Strančice - doplnění
kanalizace, 5. etapa“, která je spolufinancována z Operačního programu Životní
prostředí. Zadavatel vybírá nového provozovatele zároveň pro tuto novou
infrastrukturu.
Jelikož předpokládaný příjem koncesionáře činí méně než 20 000 000,- Kč bez DPH,
obec jako Zadavatel se v souladu s § 178 zákona o ZVZ rozhodl realizovat koncesní
řízení v režimu a rozsahu tzv. „koncese malého rozsahu“ a postupovat tak, že použije
jednofázového řízení, ve kterém Zadavatel vyzývá dodavatele k podání nabídek a
současnému prokázání splnění kvalifikace.
Zadavatel i v tomto případě při výběru dodavatele pro uzavření koncesní smlouvy bude
dodržovat zásady uvedené v § 6 zákona o ZVZ – zásady transparentnosti, přiměřenosti,
rovného zacházení a zákazu diskriminace.
Předmětem koncesní smlouvy je bezpečné a plynulé provozování Vodohospodářského
majetku ve složce čištění odpadních vod ve vlastnictví Zadavatele, a to v souladu
s národními právními předpisy, zejména zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZVaK“) a dále s podmínkami stanovenými pro tento provoz
rozhodnutími správních úřadů.
Provozování Vodohospodářského majetku podle koncesní smlouvy bude sjednáno na
dobu maximálně 5 let a provozovatel bude zajišťovat všechny povinnosti, které pro něj
vyplývají zejména ze ZVaK, a i povinnosti, které je vlastník infrastruktury podle ZVaK
oprávněn přenést na provozovatele.
Provozováním je přitom ve smyslu § 2 odst. 3 ZVaK souhrn činností, kterými se
zajišťuje odvádění a čištění odpadních vod. Není jím správa kanalizací ani jejich
investiční rozvoj.
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Předpokládá se následující harmonogram:
Ukončení koncesního řízení

30. 11. 2018

Předání a převzetí funkce provozovatele

31. 12. 2018

Zahájení realizace předmětu koncesní smlouvy

1. 1. 2019

Ukončení realizace předmětu koncesní smlouvy

31. 12. 2023

Rada obce koncesní dokumentaci ke koncesi malého rozsahu s názvem koncesního
řízení „Provozování kanalizací pro veřejnou potřebu obce Strančice“ projednala a
doporučila zastupitelstvu ji schválit.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Strančice schvaluje koncesní dokumentaci ke koncesi
malého rozsahu ve smyslu zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem koncesního řízení
„Provozování kanalizací pro veřejnou potřebu obce Strančice“ zadavatele
obce Strančice, se sídlem Revoluční 383, 251 63 Strančice.

Diskuze:
Hlasování:
Miloslav Janda, Ing. Hana Jarošová, 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, Ing. Ivana
Fiedlerová, Karel Řepka st.
Pro: …
Proti: …
Zdrželi se: …
Usnesení č. Z-18-03-03 … přijato.
Z-18-03-04 Darovací smlouva
Předkladatel: starosta obce
Důvodová zpráva: Obec Strančice požádala o udělení nadačního příspěvku z hasičského
fondu Nadace AGROFERT, který poskytuje příspěvek na dýchací přístroje, masky,
brašny a zásahové helmy včetně svítilny. Na základě toho obec obdržela návrh darovací
smlouvy mezi Nadací Agrofert, se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, IČ: 24188581 jako
dárcem a obcí jako obdarovanou, jejímž předmětem je účelový dar ve výši 40.000,- Kč,
který je určen na koupi kompletního setu dýchacích přístrojů.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Strančice schvaluje darovací smlouvu
mezi Nadací Agrofert, se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, IČ: 24188581
jako dárcem a obcí jako obdarovanou, jejímž předmětem je účelový dar ve
výši 40.000,- Kč a pověřuje starostu podpisem této smlouvy a současně
nákupem kompletního setu dýchacích přístrojů pro hasičkou jednotku.

Diskuze:
Hlasování:
Miloslav Janda, Ing. Hana Jarošová, Ing. Pavel Soukup, Jiří Šindelář, Ing. Vladimír
Vávra, Ing. Martin Hrdlička, Ing. Roman Šimáně, Ladislav Král, Karel Řepka ml., Ing.
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Josef Janovský, Mgr. Michaela Mládková, Ing. Jiří Jančík, Zdeněk Vašíček, Ing. Ivana
Fiedlerová, Karel Řepka st.
Pro: …
Proti: …
Zdrželi se: …
Usnesení č. Z-18-03-04 … přijato.
Z-18-03-05 Darovací smlouva – pozemek parc. č. 130/13 v k. ú. Strančice
Předkladatel: starosta obce
Důvodová zpráva: Obec obdržela návrh pana Ing.C----- D-----, r.č. ----------, bytem --------------------------- a paní Bc. A----- D------, r.č. ----------, bytem -----------------------------------------, kteří mají ve společném jmění manželů mimo jiné pozemek parc.č.
130/13 trvalý travní porost o výměře 21 m2 v k.ú. Strančice, kdy tento pozemek je
zapsán u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prahavýchod, na LV č. 1045 vedeném pro obec a k.ú. Strančice, že tento pozemek darují
obci.
Na darovaném pozemku vázne věcné břemeno zřízení, provozování, údržby a oprav
podzemního komunikačního vedení a zařízení v rozsahu geometrického plánu č. 79197/2010 pro oprávněnou, Českou telekomunikační infrastrukturu a.s., se sídlem
Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 04084063 na základě Smlouvy o
zřízení věcného břemene ze dne 28.6.2010, s právními účinky vkladu práva ke dni
17.8.2010.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Strančice schvaluje darovací smlouvu
mezi Ing. C------ D-------, r.č. ------------, bytem ------------------------------------ a paní Bc. A-------- D--------, r.č. --------------, bytem ---------------------------------------, jako dárci, a obcí Strančice jako obdarovanou, jejímž
předmětem je pozemek parc.č. 130/13 v k.ú. Strančice, kdy tento pozemek
je zapsán u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního
pracoviště Praha-východ, na LV č. 1045 vedeném pro obec a k.ú. Strančice,
když na darovaném pozemku vázne věcné břemeno zřízení, provozování,
údržby a oprav podzemního komunikačního vedení a zařízení v rozsahu
geometrického
plánu
č.
791-97/2010
pro
oprávněnou,
Českou
telekomunikační infrastrukturu a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00
Praha 3 – Žižkov, IČO: 04084063.

Diskuze:
Hlasování:
Miloslav Janda, Ing. Hana Jarošová, 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, Ing. Ivana
Fiedlerová, Karel Řepka st.
Pro: …
Proti: …
Zdrželi se: …
Usnesení č. Z-18-03-05 … přijato.
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Z-18-03-06 Betonárna Všechromy – závazné stanovisko
Předkladatel: starosta
Důvodová zpráva: Obec obdržela Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení
záměru na životní prostředí od Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor životného
prostředí a zemědělství ze dne 2.7.2018 pod č. j. 076651/2017/KUSK.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Strančice bere na vědomí Závazné
stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí od
Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor životného prostředí a
zemědělství ze dne 2.7.2018 pod č. j. 076651/2017/KUSK.

Diskuze:
Hlasování:
Miloslav Janda, Ing. Hana Jarošová, 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, Ing. Ivana
Fiedlerová, Karel Řepka st.
Pro: …
Proti: …
Zdrželi se: …
Usnesení č. Z-18-03-06 … přijato.
Z-18-03-07 Obecně závazná vyhláška obce Strančice č. 1/2018, kterou se
zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Strančice č. 4/2001, o stanovení
konce veřejné produkce hudby, provozní doby hostinských provozoven,
heren a provozoven poskytujících obdobné služby na území obce Strančice
Předkladatel: starosta obce
Důvodová zpráva: Obec Strančice má schválenu Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2001
ze dne 12.11.2001 o stanovení konce veřejné produkce hudby, provozní doby
hostinských provozoven, heren a provozoven poskytujících obdobné služby na území
obce Strančice. V mezidobí došlo ke změně platné právní úpravy, proto je
zastupitelstvu předložen návrh na její zrušení.
Po zrušení vyhlášky se bude při rušení nočního klidu postupovat podle obecně platné
právní úpravy, tedy zákona č. 204/2015 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů. Rada obce Strančice doporučila zrušení citované vyhlášky.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Strančice schvaluje Obecně závaznou
vyhlášku obce Strančice č. 1/2018, kterou se zrušuje Obecně závazná
vyhláška obce Strančice č. 4/2001, o stanovení konce veřejné produkce
hudby, provozní doby hostinských provozoven, heren a provozoven
poskytujících obdobné služby na území obce Strančice.

Diskuze:
Hlasování:
Miloslav Janda, Ing. Hana Jarošová, 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, Ing. Ivana
Fiedlerová, Karel Řepka st.
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Pro: …
Proti: …
Zdrželi se: …
Usnesení č. Z-18-03-07 … přijato.
Z-18-03-08 Návrh na vydání OZV o stanovení koeficientů pro výpočet daní
z nemovitých věcí
Předkladatel: Ing. Pavel Soukup

Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo obce už dvakrát zamítlo můj návrh na úpravu obecně závazné vyhlášky,
která stanovuje koeficienty pro výpočet daní z nemovitých věcí, přestože bylo
prokázáno a doloženo, že současná vyhláška zpracovaná finančním výborem je
navržena špatně, protože zvýšila především daně z obytných staveb (na většině území
obce na 280 % oproti předchozí vyhlášce), zatímco daně z podnikatelských staveb
zvýšila pouze o třetinu. Předkladatel této vyhlášky tehdy uváděl očekávané zvýšení
příjmů do obecního rozpočtu více než 9 mil. Kč (viz. zápis, usnesení Z-16-02-13), ve
skutečnosti byly tyto příjmy vyšší jen o 3,176 mil. Kč a navíc bylo zvýšení daně
z obytných staveb dodatečně „kompenzováno“ snížením poplatků za svoz směsného
komunálního odpadu, čímž došlo ke snížení příjmů v této kategorii o více než 1,1 mil.
Kč při současném nárůstu výdajů o cca 260 tis. Kč. Výsledný celkový přínos těchto
dvou opatření do obecního rozpočtu je tedy 1,8 mil. Kč oproti slibovaným více než 9
mil. Kč.
Při prvním projednávání mého návrhu v září 2017 nebyla proti návrhu vyhlášky
vznesena žádná námitka, návrh však nebyl schválen. Při druhém projednávání v červnu
2018 namítali někteří zastupitelé, že návrh v předložené podobě zvyšuje daně o 50 %
oproti současnému stavu i pro rekreační objekty, samostatně stojící garáže a stavby
pro podnikání v zemědělské prvovýrobě. Tato část návrhu však byla převzata z původní
vyhlášky č. 1/2009, který stanovoval tento koeficient stejným způsobem. Obrátil jsem
se proto na finanční správu, která mi sdělila, že koeficient podle § 11 odst. 3 písm. b)
lze vyhláškou stanovit jen pro některé druhy staveb podle § 11 odst. 1 písm. b) až d), a
zároveň potvrdila, že návrh vyhlášky v předkládané podobě je v souladu s ustanovením
zákona (viz. příloha).

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Strančice schvaluje obecně závaznou
vyhlášku č. 2/2018, o stanovení koeficientů pro výpočet daní z nemovitých
věcí, v předloženém znění.

Diskuze:
Hlasování:
Miloslav Janda, Ing. Hana Jarošová, 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
Pro: …
Proti: …
Zdrželi se: …
Usnesení č. Z-18-03-08 … přijato.
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Z-18-03-09 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda
o umístění stavby
Předkladatel: starosta obce
Důvodová zpráva: Obec obdržela návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-6023269/3 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. Obsahem věcného břemene bude
právo umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy.
Předpokládaný rozsah omezení nemovitostí věcným břemenem činí 8 bm a nepřesáhne
rozsah vyznačený v situačním snímku tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy, a to za cenu
4.000,- Kč. Předmětem citované smlouvy je i oprávnění budoucí oprávněné 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 dohodu o umístění stavby č. IV-126023269/3 mezi obcí Strančice jako budoucí povinnou a společností ČEZ
Distribuce, a.s. se sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02,
IČ: 247 290 35 jako budoucí oprávněnou, jejímž předmětem je závazek
uzavřít vlastní smlouvu o zřízení věcného břemene. Obsahem věcného
břemene bude právo zřídit, umístit, provozovat zařízení distribuční soustavy.
Předmětem citované smlouvy je i právo budoucí oprávněné provést stavbu
Zařízení distribuční soustavy.

Diskuze:
Hlasování:
Miloslav Janda, Ing. Hana Jarošová, 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
Pro:
Proti:
Zdrželi se:
Usnesení č. Z-18-03-09 …. přijato.
Z-18-03-10 Zápis z kontrolního výboru
Předkladatel: starosta obce
Důvodová zpráva: Obecní úřad předkládá zastupitelstvu zápis z kontrolního výboru ze
dne 23.7. 2018.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Strančice bere
z kontrolního výboru ze dne 23. 7. 2018.

Diskuze:
Hlasování:
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na

vědomí zápis

Miloslav Janda, Ing. Hana Jarošová, 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
Pro:
Proti:
Zdrželi se:
Usnesení č. Z-18-03-10 …. přijato.
Z-18-03-11 Komunitní dům Strančice
Předkladatel: starosta obce
Důvodová zpráva: Obec Strančice má záměr postavit Komunitní dům ve Strančicích.
Proto obec podala žádost o dotaci na výstavbu komunitního domu v rámci
podprogramu Podporované byty 2018 Ministerstvu pro místní rozvoj ČR.
Dne 12.4.2018 obec obdržela od Ministerstva pro místní rozvoj ČR registraci akce
v podprogramu „Podporované byty 2018“ pod identifikačním číslem 117D064000100 a
názvem B. j. 16PB – PČB Strančice a současně informaci, že žádost byla vybrána pro
poskytnutí dotace ve výši 9600000,- Kč. Dále MMR ČR vyzvalo obec jako podmínku
k obdržení dotace o doložení některých dalších dokumentů, a to v termínu do
17.8.2018.
Obec mj. zajistila spolufinancování Komunitního domu za pomoci úvěru od České
spořitelny, a.s. a vyhlásila veřejnou zakázku na zhotovitele stavby. Obec obdržela 3
nabídky. Všechny nabídky byly za cenu, která výrazně převyšovala cenu
předpokládanou. Proto se obec rozhodla podle ustanovení § 127 odst. 2 písm. d) zrušit
zadávací řízení. Na základě výše ceny obdržených nabídek se obec rozhodla, že v tomto
roce nebude stavbu komunitního domu realizovat z důvodu velké finanční zátěže pro
obec. Na základě shota uvedeného obec oznámila Ministerstvu pro místní rozvoj, že se
v tomto programu nebude o dotaci na komunitní dům ucházet. Dne 16.8.2018 obdržela
obec usnesení o zastavení řízení o žádosti o poskytnutí dotace vydané Ministerstvem
pro místní rozvoj ČR dne 13.8.2018 pod č. j. MMR-790/2018-84/1.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Strančice bere na vědomí usnesení
Ministerstva pro místní rozvoj ČR ze dne 13. 8. 2018 pod č. j. MMR790/2018-84/1 o zastavení řízení o žádosti o poskytnutí dotace.

Diskuze:
Hlasování:
Miloslav Janda, Ing. Hana Jarošová, 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, Ing. Ivana
Fiedlerová, Karel Řepka st.

Pro:
Proti:
Zdrželi se:
Usnesení č. Z-18-03-11 … přijato.
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Z-18-03-12 Veřejná rozprava

Rozprava skončena ve … hodin.

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

Starosta:

Člen zastupitelstva:
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Jiří Šindelář

