
Výpis usnesení 
7. zasedání Zastupitelstva obce Strání konaného 

dne 6. 11 2015 
 
7/1  Zastupitelstvo obce Strání určuje  

ověřovateli zápisu pana  MUDr. Vladimíra Luzara a pana Karla Gryce, zapisovatelkou 
paní Ing. Kateřinu Grebíkovou a sčitatelkou paní. Mgr. Michaelu Grebíkovou 

7/2  Zastupitelstvo obce Strání schvaluje  
návrhovou komisi ve složení paní Mgr. Anna Mimochodková, pan Ing. Martin Havlík 
a Ing. Antonín Reňák 

7/3  Zastupitelstvo obce Strání schvaluje  
program 7. zasedání ZO  
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
2. Volba návrhové komise 
3. Schválení programu 
4. Zpráva o činnosti rady obce 
5. Obecní pozemky 
6. OZV č. 1/2015  
7. Finanční příspěvek pro Smedoma 
8. Rozpočtové opatření č. 5/2015 
9. Změna rozpočtu ZŠ a ZUŠ 
10. Různé 
11. Diskuse 
12. Závěr 

7/4 Zastupitelstvo obce Strání bere na vědomí  
 zprávu o činnosti rady obce 
7/5  Zastupitelstvo obce Strání schvaluje záměr na prodej části pozemku parc.č. 2568/7 - 

nově vzniklý pozemek parc.č. 1608/2 o výměře 25 m² 
7/6  Zastupitelstvo obce Strání neschvaluje záměr na prodej pozemku parc.č. 6570/13 o 

výměře 54 m² 
7/7  Zastupitelstvo obce Strání neschvaluje záměr na prodej části pozemku parc.č. 

2561/13 o výměře 250 m² 
7/8  Zastupitelstvo obce Strání schvaluje záměr na prodej pozemků parc.č. 6587/1 o 

výměře 76 m², parc.č. 1059/3 o výměře 11 m², parc.č. 1059/4 o výměře 70 m², parc.č. 
1058/2 o výměře 118 m² 

7/9  Zastupitelstvo obce Strání schvaluje záměr na prodej pozemku parc.č. 6585/6 o 
výměře 21 m² 

7/10  Zastupitelstvo obce Strání neschvaluje záměr na směnu části pozemku parc.č. 
3499/1 o výměře 150 m² za části pozemků parc.č. 4168/1 a 4168/2 o celkové výměře 
150 m²   

7/11  Zastupitelstvo Obce Strání schvaluje prodej části pozemku parc.č. 3499/15, nově 
vzniklý pozemek parc.č. 415/2 o výměře 4 m² za 70 Kč/m² 

7/12  Zastupitelstvo obce Strání neschvaluje záměr na prodej pozemku parc.č.  2568/7  
7/13 Zastupitelstvo obce Strání neschvaluje záměr na prodej části pozemku parc.č.  

2562/8 
7/14  Zastupitelstvo obce Strání neschvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se 

společností Mitrenga – stavby, spol.s.r.o. 
 
 



7/15 Zastupitelstvo Obce Strání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Strání č. 
1/2015 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných 
sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných 
kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku  

7/16 Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 45.000,- Kč 
Smedoma OS k částečnému pokrytí nákladů akcí - Pařížské léto, Pochod rodičů 
s dětmi, Výstava k 70. výročí osvobození obce, Filmová točna 

7/17 Zastupitelstvo obce ukládá radě obce revokovat usnesení týkající se vyplacení 
finančního příspěvku za rok 2015  Smedoma OS 

7/18 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5 na rok 2015, příjmy ve výši 
8.367.000,- Kč výdaje ve výši 12.046.000,- Kč a financování ve výši 3.679.000 

7/19 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje změnu rozpočtu ZŠ a ZUŠ Strání dle návrhu 
ředitelky  

7/20 Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí práv k užívání software s firmou 
Alis, spol. s r.o. 

7/21 Zastupitelstvo obce odkládá změnu finančního výboru na další jednání zastupitelstva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ............................................. 
          Antonín Popelka 
        starosta obce 
 
 

 
 
 


