Zápis č. 12
Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Strašín konaného dne 27. 6. 2016 od 19,00 hod v přísálí
KD Strašín.
Přítomni: Jan Helíšek, Ing. Tibora Honová, Monika Balašová, Josef Řáha
Občané v počtu 5
Omluveni: Petr Uhlík, Hana Chromá, Ivana Jensen
Ověřovatelé: p. Balašová, p. Beneš
Program:
1. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
2. Schválení účetní závěrky obce Strašín za rok 2015
3. Schválení závěrečného účtu obce Strašín za rok 2015
4. Schválení zprávy o přezkumu hospodaření obce Strašín za rok 2015 s výrokem
5. Schválení účetní závěrky Svazku obcí Pošumaví za rok 2015, schválení závěrečného účtu Svazku
obcí Pošumaví za rok 2015, Schválení zprávy o přezkumu hospodaření Svazku obcí Pošumaví
za rok 2015 s výrokem
6. Schválení rozpočtového opatření č. 3 31. 5. 2016
7. Informace OÚ
8. Diskuze
9. Usnesení
10. Závěr
Návrh na program byl jednohlasně schválen.
K bodu č. 1
Kontrola úředníků Státního fondu životního prostředí ČR na čerpání dotace na stavbu ČOV a
kanalizace Strašín. Nebyly zjištěny žádné závady.
Pan farář a pan starosta poděkoval za účast občanů a hasičů při úklidu fary, farní zahrady a okolí
kostela.
Plzeňský kraj schválil obci Strašín dotaci na opravu místních komunikací Věštín a Zuklín ve výši 400 tis
Kč.
Požadavek p. Kočí na uvedení prostranství kolem kašny (hlavně příjezdové komunikace) do
původního stavu – po stavbě kanalizace je povrch komunikace značně poškozený. Podle sdělení pana
starosty, který jednal s památkáři, památkový ústav nesouhlasí s asfaltovým povrchem a navrhuje
štětovaný kámen, obec musí na to vypracovat projekt. V Laznech u zastávky je propadlá místní
komunikace zřejmě vlivem spodní vody, dále také v zatáčce u hotelu. Pan starosta oznámí písemně
dodavateli stavby firmě Kaiser s. r. o., aby v rámci reklamace závady odstranil.
K bodu č. 2
Návrh na schválení účetní závěrky obce Strašín za rok 2016, která je přílohou tohoto zápisu a
protokolu o schválení účetní závěrky – hlasování: 4 hlasy pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů zdržel se, ZO
schvaluje účetní závěrku obce Strašín za rok 2015 a protokol o schválení účetní závěrky obce Strašín
k 31. 12. 2015.
K bodu č. 3
Návrh na schválení závěrečného účtu obce Strašín za rok 2015, který je přílohou tohoto zápisu –
hlasování: 4 hlasy pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů zdržel se, ZO schvaluje závěrečný účet obce Strašín za
rok 2015.

K bodu č. 4
Zpráva o přezkumu hospodaření obce Strašín za rok 2015 s výrokem bez výhrad, která je přílohou
tohoto zápisu – hlasování: 4 hlasy pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů zdržel se, ZO schvaluje zprávu o
přezkumu hospodaření obce Strašín za rok 2015 s výrokem bez výhrad.
K bodu č. 5
Návrh na schválení závěrečného účtu Svazku obcí Pošumaví za rok 2015, který je přílohou tohoto
zápisu – hlasování: 4 hlasy pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů zdržel se, ZO schvaluje závěrečný účet Svazku
obcí Pošumaví za rok 2015.
Návrh na schválení účetní závěrky Svazku obcí Pošumaví za rok 2015, která je přílohou tohoto zápisu
– hlasování: 4 hlasy pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů zdržel se, ZO schvaluje účetní závěrku Svazku obcí
Pošumaví za rok 2015.
Zpráva o přezkumu hospodaření Svazku obcí Pošumaví za rok 2015 s výrokem bez výhrad – hlasování:
4 hlasy pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů zdržel se, ZO schvaluje zprávu o přezkumu hospodaření Svazku obcí
Pošumaví za rok 2015 s výrokem bez výhrad.
K bodu č. 6
Rozpočtové opatření č. 3 k 31.5.2016, které je přílohou tohoto zápisu – hlasování: 4 hlasy pro, 0
hlasů proti, 0 hlasů zdržel se. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3 k 31.5.2016.
K bodu č. 7
Inventarizační zpráva obce Strašín k 31.12.2015 – hlasování: 4 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů zdržel
se. ZO schvaluje inventarizační zprávu obce Strašín k 31.12.2015.
Jan Vondrů, majitel lesního pozemku č. parc. 1227/38 v k. ú. Strašín navrhl obci Strašín, že jí nabídne
tento pozemek k odkoupení. Na tomto pozemku se nachází prameniště pro obecní vodovod, proto je
důležité, aby nebyl zničený těžkou technikou při těžbě. Obec na tuto nabídku přistoupila a navrhuje
schválit za cenu 4,00 Kč za 1 m2 pozemku a dále za zbylý porost 100.000,00 Kč. Hlasování: 4 hlasy
pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů zdržel se. ZO schvaluje odkoupení lesního pozemku č. parc. 1227/38 v k. ú.
Strašín o výměře 11815 m2 za cenu 100.000,00 Kč za porost a 4,00 Kč za 1m2 pozemku od Jana
Vondrů, bytem Klatovy.
Nabídka prodeje pozemku č. parc. 1214/2 v k. ú. Strašín v dražbě , která se koná dne 28.7.2016.
Vyvolávací cena je 100.624,00 Kč , minimální příhoz 5.000,00 Kč. Odborný lesní hospodář zhodnotí,
do jaké ceny může obec v dražbě přihazovat. ZO schvaluje nákup lesního pozemku č. parc. 1214/2
v k. ú. Strašín a zároveň pověřuje pana Jana Helíška účastí v dražbě.
Pan starosta seznámil přítomné s dopisem z Ministerstva vnitra ČR ve věci úhrady nákladů na
zastupování opatrovanců. V současné době má obec v opatrovnictví 1 osobu. Od r. 2017 by měla
obec na každého opatrovance obdržet z rozpočtu státu 29 tis Kč.
Obec musí v r. 2018 provést rekonstrukci VO Věštín, neboť ČEZ bude dělat rekonstrukci NN a světla
VO jsou umístěna na sloupech NN. Obec musí vyčlenit finanční prostředky v rozpočtu na tuto
investici.
Obec poskytne bezúplatně domovní čerpací stanici na kanalizační přípojku pro majitele domu Strašín
čp. 12 Ladislav Oudes a Jana Kadlecová a domu Strašín čp. 94 Bořivoj a Anna Koudelkovi – hlasování:
4 hlasy pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů zdržel se. ZO schvaluje bezúplatný převod domovních kanalizačních
čerpacích stanic do vlastnictví pro majitele domu Strašín čp. 12 Ladislava Oudese a Janu Kadlecovou
a domu Strašín čp. 94 Bořivoje a Annu Koudelkovi.
Pan starosta informoval přítomné, že TV Nova bude v našem regionu natáčet pokračování seriálu
Policie Modrava.
Provoz infocentra Strašín – obec opět v letní sezoně v měsíci červenci a srpnu bude hradit provoz
infocentra (mzdové náklady, kancelářské potřeby, připojení k internetu). Obec v současné době ještě
hledá průvodce do Strašínské jeskyně, o kterou byl v minulých letech poměrně velký zájem. Je to
vhodná brigáda pro studenty. Hlasování: 4 hlasy pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů zdržel se. ZO schvaluje
úhradu nákladů na provoz infocentra Strašín z rozpočtu obce.

20.8.2016 se v Kašperských Horách uskuteční setkání odpůrců těžby zlata na Šumavě.
Obec podala žádost o dotaci na nákup devítimístného dopravního automobilu pro hasiče z programu
IROP.
K bodu č. 8
p. Balašová – nesvítí veřejné osvětlení v blízkosti jejího domu čp. 169.
p. Semerádová – v Nahořánkách je problém s dešťovou vodou, při velkých deštích se valí voda po
silnici a stéká jí k domu do dvora. Je třeba řešit odvodnění dešťových vod. Pan starosta projedná
s firmou Lesostavby s. r. o. Třeboň, která provedla opravu vodovodu v Nahořánkách.
p. Beneš – elektrošrot v Nahořánkách. Obec zajistí odvoz.
K bodu č. 9
Návrh na usnesení byl jednohlasně schválen.

Ověřovatelé:
Starosta:
Zapsala:

Usnesení
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Strašín konaného dne 27. 6. 2016
Usn. č. 75/2016 - , ZO schvaluje účetní závěrku obce Strašín za rok 2015 a protokol o schválení účetní
závěrky obce Strašín k 31. 12. 2015.
Usn. č. 76/2016 – ZO schvaluje závěrečný účet obce Strašín za rok 2015.
Usn. č. 77/2016 - ZO schvaluje zprávu o přezkumu hospodaření obce Strašín za rok 2015 s výrokem
bez výhrad.
Usn. č. 78/2016 - ZO schvaluje závěrečný účet Svazku obcí Pošumaví za rok 2015.
Usn. č. 79/2016 - ZO schvaluje účetní závěrku Svazku obcí Pošumaví za rok 2015.
Usn. č. 80/2016 - ZO schvaluje zprávu o přezkumu hospodaření Svazku obcí Pošumaví za rok 2015
s výrokem bez výhrad.
Usn. č. 81/2016 - ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3 k 31.5.2016.
Usn. č. 82/2016 - ZO schvaluje inventarizační zprávu obce Strašín k 31.12.2015.
Usn. č. 83/2016 - ZO schvaluje odkoupení lesního pozemku č. parc. 1227/38 v k. ú. Strašín o výměře
11815 m2 za cenu 100.000,00 Kč za porost a 4,00 Kč za 1m2 pozemku od Jana Vondrů, bytem
Klatovy.
Usn. č. 84/2016 - ZO schvaluje nákup lesního pozemku č. parc. 1214/2 v k. ú. Strašín a zároveň
pověřuje pana Jana Helíška účastí v dražbě.
Usn. č. 85/2016 - ZO schvaluje bezúplatný převod domovních kanalizačních čerpacích stanic do
vlastnictví pro majitele domu Strašín čp. 12 Ladislava Oudese a Janu Kadlecovou a domu Strašín čp.
94 Bořivoje a Annu Koudelkovi.
Usn. č. 86/2016 - ZO schvaluje úhradu nákladů na provoz infocentra Strašín z rozpočtu obce.

Ověřovatelé:
Starosta:

