
Výpis usnesení 
13. zasedání Zastupitelstva obce Strání konaného 

dne 23. 9. 2016 
 
13/1  Zastupitelstvo obce Strání určuje  

ověřovateli zápisu pana Mgr. Davida Smetanu a MUDr. Vladimíra Luzara, 
zapisovatelkou paní Ing. Kateřinu Grebíkovou a sčitatelkou paní Bc. Marii 
Kusendovou 

13/2  Zastupitelstvo obce Strání schvaluje  
návrhovou komisi ve složení ve složení: pan Antonín Zámečník, Mgr. Hynek 
Horňáček a Vítězslava Kubíčková 

13/3  Zastupitelstvo obce Strání schvaluje  
program 13. zasedání ZO  
a) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
b) Volba návrhové komise 
c) Schválení programu 
d) Zpráva o činnosti rady obce 
e) Obecní pozemky 
f) Rozpočtové opatření č. 5 
g) ZTV Nová Hora 
h) Byty v majetku obce  
i) Osvětlení tréninkového hřiště 
j) Oprava komunikace Drahy III 
k) Zakoupení posilovacích strojů 
l) Zpráva finančního výboru 
m) Různé 
n) Diskuze  
o) Závěr 

13/4 Zastupitelstvo obce Strání bere na vědomí 
zprávu o činnosti rady obce   

13/5 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje  
záměr na směnu pozemku parc.č. st. 340/6 v k. ú. Strání ve vlastnictví Obce Strání za 
pozemek p.č. 3030/5 v k.ú. Strání ve vlastnictví pana M. P., Strání dle grafické přílohy 

13/6 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje  
prodej pozemku parc. č. 6586/2 v k.ú. Strání o výměře 39 m2  a části pozemku parc. č. 
6586/1 v k.ú. Strání o výměře cca 85 m2 za cenu 100,- Kč za 1 m2 panu P. G., Strání. 
Kupující na své náklady zajistí vyhotovení kupní smlouvy, geometrického plánu a 
uhradí poplatek za vklad do katastru nemovitostí 

13/7     Zastupitelstvo obce Strání schvaluje  
 rozpočtové opatření č. 5 na rok 2016, příjmy ve výši 3.690.000,- Kč, výdaje ve výši 

6.619.000,- Kč, mimo položku 18 par. 3611 ve výši 354.000,- Kč, a financování ve 
výši 2.929.000  

13/8 Zastupitelstvo obce Strání ukládá starostovi 
doplnit podklady ke stanovení ceny v lokalitě Nová Hora, určené k výstavbě 
rodinných domů  

13/9 Zastupitelstvo obce Strání ukládá radě obce  
projednat s nájemníky bytů č. 4, 8, 9, 10, 12, 14 v bytovém domě č.p. 318 a bytu č. 9 
v bytovém domě č.p. 204 možnost prodeje bytů 

 
13/10 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje  



výstavbu osvětlení tréninkového hřiště do výše 350.000,- Kč 
13/11 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje  

opravu komunikace Drahy III  
13/12 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje  

opravu komunikace Zajačí 
13/13 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje  

zakoupení posilovacích strojů do majetku obce v hodnotě do 300.000,- Kč 
13/14 Zastupitelstvo obce Strání bere na vědomí 

zprávu finančního výboru   
13/15 Zastupitelstvo obce revokuje 
 usnesení zastupitelstva obce č. 11/26 ze dne 15.4.2016 a usnesení č. 12/12 ze dne 

23.6.2016 
 
 
 
 
 

 
___________________________ 
          Antonín Popelka 
     starosta  
 

 
 

 


