Obec Strážná
Ve Strážné: 18.9.2019
Č.j.: 243/ 2019
Počet listů: 1
Počet příloh/ listů příloh: 0
Spis. a skart. zn.: 101- A10

ZÁPIS
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
konaného 13.9.2019
Přítomni: Kuttich Petr, Petr Martin, Prokop Václav, Indrová Kristýna, Skalická Ludmila
Omluveni: Kuttich Libor, Prokopová Irena
Zapisovatel: Kristýna Indrová
Ověřovatelé: Petr Martin, Prokop Václav
1. Zahájení
Starostka přivítala členy zastupitelstva obce i všechny přítomné na zasedání zastupitelstva obce Strážná.
Jednání bylo zahájeno v 18:45
Přítomno je 5 členů zastupitelstva.
Zasedání bylo řádně svoláno. Informace o konání zasedání byla vyvěšena na úřední desce obecního úřadu i
na úřední desce umožňující dálkový přístup a to po dobu 7 dní.
2. Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
Předsedající navrhuje zapisovatelkou pí. Kristýnu Indrovou.
Jako ověřovatele navrhuje pí. Petr Martin, Prokop Václav.
Bez připomínek.
Usnesení 39/2019:
Zastupitelstvo obce určuje zapisovatelku pí. K. Indrovou a ověřovatele p.Václav Prokop a p.Martin
Petr.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Program zasedání:
1. Zahájení
2. Schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu, programu jednání
3. Ověření zápisu z minulých zasedání
4. Smlouva o zřízení věcného břemene
5. Žádost o nájem pozemku
6. Zpracování GP na pozemky k převodu od SPÚ
7. Vodovod Strážná- přijatá opatření, Příkazní smlouva
8. Prohrnování cest v zimním období
9. Práce v obci pro rok 2020- Žádosti o dotace POV
10. Práce v obci- dokončení pergoly, práce v lesích
11. Rozpočtová opatření
12. Závěr
Bez připomínek.
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Usnesení 40/2019:
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
3. Ověření zápisu z minulého zasedání
Bylo provedena kontrola plnění usnesení ze zasedání ZO Strážná ze dne 21.6.2019.
Diskuse: bez připomínek
4. Smlouva o zřízení věcného břemene
Na minulém zasedání ZO schválilo vyvěšení záměru na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemeneslužebnosti na nové vedení OM- zemní kabel přípojky k vrtu. Vedení je uloženo v p.p.č.363/1, 970/17 a
970/22 KN v k.ú. Strážná v majetku obce Strážná. Věcné břemeno bude zpoplatněno částkou 1.000,- Kč,
návrh na vklad je na straně ČEZ.
Diskuse: bez připomínek
Usnesení 41/2019:
Zastupitelstvo obce Strážná schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene- služebnosti IV-122016839/VB/3, Strážná, 363/1, Obec Strážná- nové OM s ČEZ Distribuce, a.s. ZO pověřuje starostku
podpisem smlouvy.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
5. Nájem pozemku
Na minulém zasedání ZO schválilo vyvěšení záměru uzavření pachtovní smlouvy na část pozemku
p.č.203/1KN v k.ú.Strážná. Žadatel užívá pozemek dlouhá léta v domnění, že je jeho. Nájemné ve výši
10Kč/ rok. Pacht uzavřen na dobu neurčitou?
Diskuse: bez připomínek
Usnesení 42/2019:
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Pachtovní smlouvy na část pozemku p.č.203/1 KN v k.ú.
Strážná. Pachtovné ve výši 10Kč/ rok. Pachtovní smlouva bude uzavřená na dobu neurčitou. ZO
pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
6. Zpracování GP na pozemky převáděné od SPÚ
Starostka oslovila 2 geodetické firmy na zpracování GP. Geodet Cindr z Ústí nad Orlicí poslal nabídku,
celková cena 23.580,- Kč. Termín dokončení 5-6 týdnu od objednávky.
Diskuse: bez připomínek
Usnesení 43/2019:
ZO schvaluje zpracování geometrického plánu na pozemky p.č. 319/6, 327/1, 327/5 a 323. Pozemky
budou bezúplatně převedeny na obec od ČR, správa SPÚ.
Pro: 5
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Proti: 0
Zdržel se: 0
7. Vodovod Strážná- přijatá opatření, Příkazní smlouva
Starostka informuje zastupitele o problémech, které vznikly v srpnu na vodovodním řádu. Voda neměla
dobrou kvalitu a bylo třeba bezprodleně vyčistit požární nádrž. Naštěstí zrovna přišlo deštivější období, tak
se studna brzy naplnila. Studna byla dezinfikovaná. Starostka nechala týden na postupné pročištění vody ve
studni, následně bylo provedeno odkalení tlakových nádob.
Při čištění nádrže bylo nalezeno 8 ks ryb. Majitel ryb byl identifikován a byl písemně upozorněn, že požární
nádrž se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje a tedy není možné bez svolení správce jakkoli s nádrží
nakládat. Takovému jednání hrozí přestupek až do výše 20.000,- Kč. Pro informování byla instalovaná jedna
cedule upozorňující na ochranné pásmo vodního zdroje navíc, a to hned u vstupu k nádrži. Starostce byl
předložen návrh na oplocení požární nádrže. Vzhledem k tomu, že se pracuje na novém vodovodu
(připravujeme podání žádosti o dotace na realizaci), starostka by se této investici ráda vyhla.
Dále starostka oslovila Ing. Danu Plhákovou z Letohradu. Paní by dělala odborný dozor a vyřizovala
potřebná hlášení. Paní dělá dozor i VAKu. Starostka předložila ke schválení Příkazní smlouvu na odborný
dozor, smluvní cena za rok bude 5.000,-Kč.
Diskuse:
Se zákazem vstupu tedy souvisí i koupání v nádrži!
Diskuse nad nutností postavit plot. M.Petr pro, ostatní chtějí počkat s konečným rozhodnutím, až se vše
uklidní.
Usnesení 44/2019:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starostky o provedených opatřeních na vodním zdroji.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení 45/2019:
Zastupitelstvo obce souhlasí s instalací plotu kolem hasičské nádrže.
Pro: 1
Proti: 2
Zdržel se: 2
Usnesení 46/2019:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Příkazní smlouvy s Ing. Danou Plhákovou na zajištění dozoru
nad provozováním vodovodu ve Strážné. ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
8. Prohrnování cest v zimním období
Starostka vyhlásila příjímání nabídek na údržbu cest v zimním období. Nebyla doručena žádná nabídka.
Diskuse: Zastupitelé se dohodli, že se vyhlásí ještě jednou, bylo by třeba navýšit nabídkovou cenu za hodinu
prohrnování.
Zastupitelé diskutovali, že by obec potřebovala stálého zaměstnance, který by prohrnoval sníh v zimě, staral
se o lesy a dělal celkovou údržbu. Znamenalo by to ale navýšení rozpočtu na výdajích o cca 360 tis. ročně.
Starostka: hodně by jí pomohlo, je spoustu věcí, které by se mohli řešit se zaměstnancem, teď se buď neřeší,
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nebo musí řešit přes firmy. Bylo by ale třeba, aby měl řidičák na traktor, uměl alespoň trochu zednickou
apod.
9. Akce v obci na rok 2020- žádost o dotaci na POV
Starostka vyzvala zastupitele k podávání návrhů.
Diskuse: všichni se shodli na opravě zasedací místnosti.
Usnesení 47/2019:
Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci v rámci POV na Pardubický kraj, a to na
akci: Oprava zasedací místnosti.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
10. Práce v obci
Dokončení pergoly kolem krbu- starostka předložila návrh od zedníků ze Zábřeha na zednické práce a cenu.
K tomu bude dokončena elektromontáž a montáž stříšky nad komínem.
Diskuse:
Zastupitelé diskutovali na místě a upřesnili množství práce:
Dobetonování ztraceného bednění, dozdění z Porfixu, osazení oken, vybourání dveří do věže, nové dveře
z věže do baru, úprava vnitřku věže, nová vnější omítka na hasičárně v celé části pod pergolou, vyzdění
pilířků pro pracovní desku, vyřešit zaústění okapů, nová světla ve starší části pergoly a jednu zásuvku.
Dodělat stříšku nad komínem.
Usnesení 48/2019:
Zastupitelstvo obce souhlasí s provedením prací dle dohody, viz.diskuse. ZO pověřuje starostku
podpisem smlouvy o dílo s dodavatelem: Oto Vašátko, Zábřeh.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Vzhledem k množícím se stížnostem na fungování správy lesů starostka chtěla prodiskutovat systémem
přidělování dřeva z obecních lesů. Protože L. Kuttich není přítomen, zastupitelé se dohodli na jednání 4.10.
od 18:30.
Starostka navrhuje, aby kontrolní výbor pomáhal při odhalování napadených stromů kůrovcem.
Dopis pro majitele č.p.20- starostka předložila návrh výzvy. Jedná se o upozornění na odpadové
hospodářství, na odběr vody z vodovodu a povinnosti vůči Stavebnímu úřadu. Bez připomínek.
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11. Rozpočtová opatření
Starostka předložila návrh na Rozpočtová opatření č. 5-7/2019.
Navýšení příjmů o 55.400,-Kč, navýšení výdajů o 116.300,-Kč ( dokončení pergoly, oprava VO, dotace,
materiál na OÚ), a přeúčtování některých položek.
Diskuse: bez připomínek
Usnesení 49/2019:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5-7/2019.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
12. Závěr
Starostka ukončila schůzi v 20:05

Strážná, ……………
Ověřovatelé:

Starostka: Kristýna Indrová

