Zápis z Veřejné schůze občanů obce Strážkovice
konané dne 14. 12. 2016
Místo konání :
Začátek :
Zasedání řídil :
Přítomni :
Omluveni :
Neomluveni :
Hosté:
Občané obce:
Zapisovatel :
Ověřovatelé zápisu :

Obecní úřad Strážkovice
18.30 hod.
Hana Halamová
Jan Dvořák, Hana Halamová, Jan Jaroš, Pavel
Kolář, Petr Šíma
Roman Čermák, Lukáš Kápar,
viz prezenční listina
Dominik Šíma
Jan Jaroš, Pavel Kolář

Návrh programu:
1. Hospodaření obce ke dni 30.11.2016
2. Rozpočet obce na rok 2017
3. Rozvoj obce
4. Diskuse
Návrh na úpravu navrženého programu:
Nebyl podán žádný návrh na úpravu programu.
Hlasování o programu jako celku:
Pro: p. Dvořák, pí Halamová, p. Jaroš p. Kolář, p. Šíma, Proti: nikdo, Zdržel se: nikdo
Program byl schválen
Návrh na určení ověřovatelů zápisu:
předsedající byli navrženi na ověřovatele zápisu Jan Jaroš a Pavel Kolář
Hlasování o složení ověřovatelů: Pro: p. Dvořák, pí Halamová, p. Jaroš, p. Kolář, p. Šíma,
Proti: nikdo, Zdržel se: nikdo
Návrh byl přijat
Návrh na určení zapisovatele zápisu:
předsedající byl navržen na zapisovatele zápisu Dominik Šíma
Hlasování o složení ověřovatelů: Pro: p. Dvořák, pí Halamová, p. Jaroš, p. Kolář, p. Šíma,
Proti: nikdo, Zdržel se: nikdo
Návrh byl přijat
Předsedající přivítala přítomné občany a zastupitele obce Strážkovice.

Bod 1. programu: Hospodaření obce k 30.11.2016
Předsedající seznámila přítomné občany s hospodařením obce Strážkovice k 30.11.2016
Zůstatek k 01.01.2016
+4.758.614,34 Kč
Zůstatek k 30.11.2016
+6.104.489,82 Kč
Saldo
+1.345.875,48 Kč

Zadluženost obce:
v roce 2002 byl čerpán dlouhodobý úvěr na vodovod ve výši 4.958.550,00 Kč.
Měsíční splátky jistiny jsou ve výši 21.300,- Kč + úroky cca 6.000 Kč.
Za rok 2016 bude umořeno dalších 255.600,- Kč,
Tento úvěr bude uhrazen 20.07.2022
v roce 2012
byl čerpán dlouhodobý úvěr ve výši 4.330.382 Kč na rekonstrukci víceúčelové budovy jako
vlastní podíl dotace. Měsíční splátky jistiny jsou ve výši 25.000,- Kč + úroky cca 11.250 Kč.
Za rok 2016 bude umořeno 300.000,- Kč.
Tento úvěr bude uhrazen 25.05.2028

Bod 2. programu: Rozpočet obce na rok 2017
Rozpočet obce pro rok 2017 byl sestaven jako schodkový, na straně příjmů ve výši
7.531.300,- Kč a na straně výdajů 11.860.000,- Kč za účelem sestavení vyrovnaného rozpočtu
bude použito zůstatku na účtu z hospodaření minulých let ve výši 4.328.700,- Kč. Při
sestavování rozpočtu na rok 2017 nebylo počítáno s celým zůstatkem na účtu, tento zůstatek
je ponechán jako rezerva pro případ získání dotace jako podíl na spolufinancování.
Poplatky
Poplatek za komunální odpad:
Pro fyzické osoby zůstává ve výši 600,- Kč na poplatníka,
pro podnikatele se zůstává poplatek na současných 1.000,- Kč za nádobu
poplatky jsou splatné do 31.03.2017
Pro rok 2017 se bude BRKO opětovně svážet v období od 1.4.2017 do 30.11.2017 jednou za
14 dní. Domovní odpad se pak v tomto období bude svážet také jednou za 14 dní.
Vodné
Cena za vodné zůstává na současné výši tj. 46 Kč/m3
Stočné
Cena za stočné zůstává na současné výši tj. 15,25 Kč/m3
Poplatek za psy
Z důvodu neudržitelného nepořádku na veřejných prostranstvích obce zvláště na návsi a
hasičském hřišti zaviněného majiteli psích miláčků, schválilo zastupitelstvo obce navýšení
poplatku za psy.
Poplatek za psy se zvyšuje ze současných 150,- Kč na 300,- Kč, kdy každý majitel psa obdrží
150 ks papírových sáčků s lopatkou v hodnotě 150,- Kč. Poplatek pro důchodce se zvyšuje ze
současných 75,- Kč na 150,- Kč. Každý pes, který je hlášen v obci, musí být označen
známkou obce a pořadovým číslem. Psi, kteří označeni známkou nebudou, budou předáni do
útulku.
Poplatek je splatný do 31.3.2017

Bod 3. programu: Rozvoj obce
Jako hlavní priorita obce pro rok 2017 je rekonstrukce ČOV na kterou se nám podařilo získat
dotaci. Celková výše nákladů je cca 4. 000 000,- Kč z toho dotace 3.200.000,- Kč. Bez této
rekonstrukce není možná další výstavba rodinných domů dle Územního plánu
Další akcí na kterou se nám podařilo získat dotaci je obnova lesní cesty Ke křoví. Celková
výše nákladů je cca 1.200.000,- Kč a dotace činí cca 960.000,- Kč
Další dotace, kterou se nám již pro příští rok podařilo získat je rekonstrukce kaple
v Řevňovicích a její výše činí 40.000,- Kč.
Dalšími prioritami pro rok 2017 jsou:
 Zaměření a výkup pozemků pro místní komunikace
 Rekonstrukce chodníků
 Parkoviště před Multifunkční budovou
 Zateplení, výměna oken a změna systému vytápění KD Strážkovice
 Výstavba garáže a zázemí pro JSDHO za KD
 Kamerový systém ochrana dětského hřiště
 Dobudování sportovního hřiště + venkovní fitness pro seniory a hasičského
tréninkového prostoru.
V dlouhodobém výhledu je počítáno s dalšími investicemi
 Rekonstrukce návesní nádrže – Strážkovice
 Vybudování přírodního koupaliště v Lomci
 Rekonstrukce budovy bývalého OÚ na Dům pro seniory
V dlouhodobém výhledu je nutno počítat s postupným budováním infrastruktury pro výstavbu
nových RD. Veškeré tyto investice jsou podmíněny získáním dotací jak z fondů EU
tak Krajského rozpočtu a dalších fondů.

Bod 4. programu: Diskuze
a) Slečna Renáta Šobrová podala stížnost na zápach, který vznikl při hnojení
zemědělských pozemků. Tuto situaci není možné vyřešit z odůvodněním zemědělské
činnosti.
b) Další stížnost byla na pastviny v těsné blízkosti obytných domů. Tuto situaci není
možné vyřešit z odůvodněním zemědělské činnosti.
c) Přítomní občané upozornily na volné pobíhání psů a znečišťování veřejných
prostranství psími výkaly. Předsedající upozornila na platnost OZV obce Strážkovice
č. 3/2010 o veřejném pořádku.
Na závěr poděkovala starostka obce pí Halamová přítomným občanům za jejich zájem o dění
v obci a pomoc při údržbě veřejné zeleně.
Veřejná schůze občanů byla ukončena v 19.45 hodin
Zapisovatel: podpis
Ověřovatelé zápisu: podpisy
Starostka / místostarosta: podpis

