
Výpis usnesení 
12. zasedání Zastupitelstva obce Strání konaného 

dne 23.6.2016 
 
12/1  Zastupitelstvo obce Strání určuje  

ověřovateli zápisu místostarostu Antonína Bruštíka a paní Vítězslavu Kubíčkovou, 
zapisovatelkou paní Ing. Kateřinu Grebíkovou a sčitatelkou paní Mgr. Michaelu 
Grebíkovou 

12/2  Zastupitelstvo obce Strání schvaluje  
návrhovou komisi ve složení ve složení: pan Antonín Zámečník, pan Karel Gryc a pan 
Mgr. Hynek Horňáček 

12/3  Zastupitelstvo obce Strání schvaluje  
program 12. zasedání ZO  
a) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
b) Volba návrhové komise 
c) Schválení programu 
d) Zpráva o činnosti rady obce 
e) Zprávy výborů 
f) Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2015 
g) Rozpočtové opatření č.3 
h) Obecní pozemky 
i) Dotace pro spolky z rozpočtu obce 
j) Různé 
k) Diskuse 
l) Závěr 

12/4 Zastupitelstvo obce Strání bere na vědomí 
zprávu o činnosti rady obce   

12/5 Zastupitelstvo obce Strání bere na vědomí 
zprávu Kontrolního výboru a zprávu Finančního výboru  

12/6    Zastupitelstvo obce Strání schvaluje  
            závěrečný účet za rok 2015 včetně Zprávy č.329/2015/IAK o výsledku přezkoumání 

hospodaření za rok 2015 s výhradou a návrhem na nápravná opatření  
12/7    Zastupitelstvo obce Strání schvaluje  
            účetní závěrku za rok 2015 
12/8    Zastupitelstvo obce Strání schvaluje 
            rozpočtové opatření č. 3 dle návrhu 
12/9    Zastupitelstvo obce Strání schvaluje  
            poskytnutí dotace ve výši 60.000,- Kč ZO Českého svazu včelařů Strání-Květná na 

obnovu díla a úlového prostoru včelstev 
12/10   Zastupitelstvo obce Strání schvaluje  
            poskytnutí dotace ve výši 160.000,- Kč FC Strání na podporu mládežnického fotbalu 
12/11   Zastupitelstvo obce Strání schvaluje  
            poskytnutí dotace ve výši 60.000,- Kč HC Strání na provozní náklady klubu 
12/12 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje  

směnu části pozemku parc.č. 6222/15  o výměře cca 86 m² v k.ú. Strání ve vlastnictví 
Obce Strání a část pozemku p.č. st. 1522 o výměře cca 28 m² v k.ú. Strání ve 
vlastnictví pana J.Z., Strání. Rozdíl ve výměře pozemků uhradí pan J.Z. za cenu 200,- 
Kč za 1 m2. Nabyvatelé na své náklady zajistí vyhotovení geometrického plánu. 
Směnnou smlouvu a poplatek za vklad do katastru nemovitostí uhradí pan J. Z. 

 



12/13 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje  
prodej části pozemku parc.č. 3499/15  (nová st. 1651/1) v k.ú. Strání o výměře 18 m² 
za cenu 100,- Kč za 1 m2 panu J. L., Strání-Květná. Kupující na své náklady zajistí 
vyhotovení kupní smlouvy, geometrického plánu a uhradí poplatek za vklad do 
katastru nemovitostí 

12/14 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje  
prodej části pozemku parc.č. 331/34 (nová 331/36) v k.ú  Strání o výměře cca 174 m2 
za cenu 40,- Kč za 1 m2 manželům B., Strání. Kupující na své náklady zajistí 
vyhotovení kupní smlouvy, geometrického plánu a uhradí poplatek za vklad do 
katastru nemovitostí  

12/15 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje  
prodej části pozemku parc.č. 331/34, 6545, 381/1  (nová 331/37 ) v k.ú. Strání o 
výměře cca 241 m2 za cenu 40,- Kč za 1 m2 panu R. J., Strání. Kupující na své náklady 
zajistí vyhotovení kupní smlouvy, geometrického plánu a uhradí poplatek za vklad do 
katastru nemovitostí  

12/16 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje  
prodej části pozemku parc.č. 6572/35  (nová 6572/65) v k.ú. Strání o výměře cca 200 
m2 za cenu 40,- Kč za 1 m2 panu P. M., Strání. Kupující na své náklady zajistí 
vyhotovení kupní smlouvy, geometrického plánu a uhradí poplatek za vklad do 
katastru nemovitostí  

12/17 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje  
prodej části pozemku parc.č. 6224/2 (nová st. 98/2) v k.ú. Strání o výměře cca 99 m2 
za cenu 70,- Kč za 1 m2 paní A. P., Strání. Kupující na své náklady zajistí vyhotovení 
kupní smlouvy, geometrického plánu a uhradí poplatek za vklad do katastru 
nemovitostí  

12/18 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje  
prodej části pozemku parc.č. 6224/2 (nová st. 90/2) v k.ú. Strání o výměře cca 40 m² 
za cenu 70,- Kč za 1 m2  paní  A. D., Strání. Kupující na své náklady zajistí 
vyhotovení kupní smlouvy, geometrického plánu a uhradí poplatek za vklad do 
katastru nemovitostí  

12/19  Zastupitelstvo obce Strání schvaluje  
prodej části pozemku parc.č. 2569/1  v k.ú.  Strání za cenu 30,- Kč za 1 m2 panu B. B., 
Strání-Květná. Kupující na své náklady zajistí vyhotovení kupní smlouvy, 
geometrického plánu a uhradí poplatek za vklad do katastru nemovitostí  

12/20 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje  
prodej části pozemku parc.č. 2562/63 v k.ú Strání o výměře cca 751 m2 za cenu 85,- 
Kč za 1 m2 paní V. T., Strání. Kupující na své náklady zajistí vyhotovení kupní 
smlouvy, geometrického plánu a uhradí poplatek za vklad do katastru nemovitostí  

12/21 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje  
prodej části pozemku parc.č. 2570/1 (nová  2570/12) v k.ú. Strání o výměře cca 109 
m2 a části pozemku parc.č. 2569/1 (nová 2570/12) v k.ú Strání o výměře cca 16 m2 za 
cenu 30,- Kč za 1 m2 panu K. G., Strání-Květná. Kupující na své náklady zajistí 
vyhotovení kupní smlouvy, geometrického plánu a uhradí poplatek za vklad do 
katastru nemovitostí  

12/22   Zastupitelstvo obce Strání schvaluje  
   prodej části pozemku parc.č. 1017 v k.ú Strání o výměře  cca 190 m2 za cenu 40,- Kč 

za 1 m2 panu M. B., Strání. Kupující na své náklady zajistí vyhotovení kupní smlouvy, 
geometrického plánu a uhradí poplatek za vklad do katastru nemovitostí  

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


