č.j.: STRATOV/726/2022

Usnesení z 35. veřejného zasedání zastupitelstva obce Stratov
ze dne 3.8.2022
Zastupitelstvo obce
volí
Ověřovatele zápisu:
p. Král Petr
p. Tangl Ladislav
schvaluje
1362. Program 35. veřejného zasedání doplněný o 8 bodů navržených starostou obce a doplnění bodu č.10 o související
sdělení.
bere na vědomí
1363. Zprávu o plnění usnesení z 34. veřejného zasedání zastupitelů obce ze dne 22.6.2022.
bere na vědomí
1364. Informaci starosty obce, a předložené dokumenty mezi zhotovitelem a dodavatelem, o situaci se zpožděnými dodávkami
některých materiálů, konkrétně odvodňovacích žlabů do vjezdů a litinových žlabů na jejich zakrytí, na realizaci akce Stratov –
chodníky III. etapa, čímž nebude možné splnit termín dokončení díla dle podepsané SoD. Na základě komunikace
s administrátorem dotace, který tento stav konzultoval u poskytovatele dotace SFDI byl zpracován firmou Profesionálové
Consulting s.r.o. Dodatek č.2 k SoD č. 02/2022 ze dne 13.1.2022 mezi Obcí Stratov a zhotovitelem, firmou KVIS Pardubice
a.s., IČ: 46506934, který prodlužuje termín dokončení díla o 1 měsíc, tedy nově do 5 měsíců od zahájení díla. Ostatní
ustanovení smlouvy se nemění.
schvaluje
1365. Dodatek č.2 k SoD č. 02/2022 ze dne 13.1.2022 v předloženém znění mezi Obcí Stratov a zhotovitelem, firmou KVIS
Pardubice a.s., IČ: 46506934, který prodlužuje termín dokončení díla o 1 měsíc, tedy nově do 5 měsíců od zahájení díla s tím,
že ostatní ustanovení smlouvy se nemění a pověřuje starostu obce podpisem Dodatku č.2 k SoD dle podmínek poskytovatele
dotace, zajištěním podpisu zhotovitele, předáním podepsané smlouvy administrátorovi dotace a jeho prostřednictvím
zajištěním zveřejnění na profilu zadavatele.
bere na vědomí
1366. Informace starosty obce, doplněné fotodokumentací o průběhu realizace akce Chodníky – III. etapa.
bere na vědomí
1367. Informace starosty obce, doplněné dokumenty z emailu a z internetového portálu eDotace Středočeského kraje,
o povinnosti projednat a schválit přijetí dotace z fondů Středočeského kraje, v konkrétním případě dotaci z Fondu sportu
a volného času Rekonstrukce sociálního zázemí sportovců objektu Sportovních kabin č.p.190 z roku 1985, za základě
podané žádosti SVČ/VSAI/047499/2022.
schvaluje
1368. Přijetí dotace SVČ/VSAI/047499/2022 z Fondu sportu a volného času Rekonstrukce sociálního zázemí sportovců
objektu Sportovních kabin č.p.190 z roku 1985 ve výši 212.000 Kč a pověřuje starostu obce doložením dokumentů potřebných
k vygenerování Smlouvy o poskytnutí prostředků a podpisem Smlouvy ve vzorové verzi.
bere na vědomí
1369. Informaci starosty obce, doplněnou průvodním dopisem, návrhem Smlouvy a geometrickým plánem o realizaci stavby
přípojka NN k p.č. 393/11, kde byl na základě schválené SoSB uzavřené mezi Obcí Stratov a ČEZ Distribuce, a.s. do pozemku
p.č. 739 uložen kabel NN. Na základě realizované akce byla obec, jako majitel pozemku vyzvána k uzavření Smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti IV-12-6029846/002 k pozemku p.č. 739 dle předloženého schváleného GP č. 509-582/2022.
schvaluje
1370. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-6029846/002 k pozemku p.č. 739 dle předloženého
schváleného GP č. 509-582/2022 v předložené podobě mezi Obcí Stratov a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu
2.000 Kč + DPH v zákonné výši 21% a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy v předložené podobě a zasláním zpět
na adresu odesílatele.
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bere na vědomí
1371. Informace starosty obce o průběhu realizace akce Prameniště a úpravna vody Stratov.
bere na vědomí
1372. Informace starosty obce o průběhu realizace akce Veřejné osvětlení při komunikaci III/3316-od křižovatky na Milovice.
bere na vědomí
1373. Informace starosty obce o průběhu realizace akce Optická síť Stratov.
bere na vědomí
1374. Informace starosty obce o dotačních možnostech pro nejbližší i střednědobý časový horizont a nabídku na zhotovení
Auditu dotačních záměrů obce od firmy TIMIKA s.r.o. za částku 2.900 Kč bez DPH, doplněnou o Smlouvu o dílo.
schvaluje
1375. Smlouvu o dílo mezi Obcí Stratov a firmou TIMIKA s.r.o., IČ: 08429855 na vypracování dokumentu AUDIT
DOTAČNÍCH ZÁMĚRŮ OBCE STRATOV za částku 2.900 Kč bez DPH a pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy
v předložené podobě.
bere na vědomí
1376. Informace starosty obce o stavu zadání změny územního plánu obce Stratov č.1 ve zkráceném zadání a dále sdělení
Odboru výstavby a životního prostředí, že Pořizovatel nebude zpracovávat zadání regulačního plánu, neboť zadání je obsaženo
v platném územním plánu Stratov. Zadání regulačního plánu tedy již bylo v rámci pořizování územního plánu projednáno
a schváleno vydáním územního plánu Stratov. Zadání regulačního plánu je obsaženo v kapitole 12 územního plánu.
bere na vědomí
1377. Informace starosty obce o obdrženém dokumentu do datové schránky příspěvkové organizace Mateřská škola Stratov
od Městského soudu Praha, kterým vyzývá k doložení dokumentů do sbírky listin a k předložení listin spolku Rada rodičů
a přátel mateřské školky ve Stratově, zapsaného do rejstříku v lednu 2006. Na základě dohody mezi zřizovatelem
a statutárním zástupcem příspěvkové organizace Mateřské školy Stratov, kdy ani jedna strana nemá žádnou informaci
o vzniku nebo činnosti spolku, byl na obchodní soud zaslán dokument o dlouhodobé nečinnosti spolku s tímto sdělením
a žádostí: V současné době nelze dohledat, kdo spolek založil a za jakým účelem. Spolek byl a zůstává neaktivní,

proto nelze splnit legislativní povinnost vyplývající ze zákona č. 89/2012 Sb., a zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných
rejstřících. S ohledem na tyto skutečnosti navrhuji zrušení zapsaného spolku.
bere na vědomí
1378. Informaci starosty obce, doplněnou o emailovou komunikaci, s právní kanceláří ve věci převodu technologie podružných
řadů v čerpacích jímkách na jednotlivé uživatele, doporučení právní kanceláře k provedení Právního rozboru k možnosti
převodu podružných kanalizačních řadů v obci Stratov do vlastnictví připojených subjektů s ohledem na souběh několika
zákonů, ke kterému byl předložen Návrh Smlouvy na vypracování rozboru, a dále pak starosta doplnil informaci o jednání
na vodoprávním úřadu ohledně případné rekolaudace podružných řadů na přípojky.
schvaluje
1379. Smlouvu o poskytování právních služeb ve věci Právní rozbor - možnosti převodu podružných kanalizačních řadů
v obci Stratov do vlastnictví připojených subjektů mezi obcí Stratov a HRUBÝ & BUCHVALDEK, v.o.s., advokátní kancelář
za částku 2.000 Kč / hodina s tím, že se započítává každá započatá čtvrthodina a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy
v předložené podobě a současně zajištěním součinnosti, v případě potřeby, mezi advokátní kanceláří a vodoprávním úřadem
MěÚ Lysá nad Labem.
schvaluje
1380. Úpravy v Ceníku služeb v části opravy kanalizace, a to snížení většiny položek a zároveň snížení navýšení ceny oproti
ceně nákupní z 10% na 4% v předložené podobě, s platností od 8.8.2022 a pověřuje starostu obce jeho zveřejněním ve vývěsce
a na webových stránkách obce dne 4.8.2022.
bere na vědomí
1381. Informaci starosty obce, doloženou dokumentem, o odeslání Závěrečného vyhodnocení akce Stezka k vlakové zastávce
prostřednictvím datové schránky poskytovateli dotace, SFDI, a to v řádném termínu, tedy do 30.6.2022 a následně pak
doplnění ZVA po konzultaci s referentem SFDI v konečné podobě dne 2.8.2022.
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bere na vědomí
1382. Informaci starosty obce, doloženou dokumenty, o podání žádosti o dotaci přes MAS Dolní Pojizeří, následně pak přes
SZIF na Rekonstrukci kapličky na návsi na částku 477.501,60 Kč z celkové rozpočtované částky 827.925 Kč vč. DPH, tedy
cca 58% z celkových rozpočtových nákladů, dále informaci o postoupení žádosti v rámci hodnocení MAS, potvrzení o přijetí
žádosti na SZIF dne 31.7.2022 a v neposlední řadě registraci žádosti na SZIF ke dni 1.8.2022. Současně bere na vědomí, že
vzhledem k rozsahu zakázky je třeba předložit ke kontrole na SZIF nabídky minimálně 3 firem, na základě čehož je třeba
vypsat veřejnou zakázku malého rozsahu 3/2022 na Rekonstrukci kapličky na návsi.
schvaluje
1383. Vypsání Veřejné zakázky malého rozsahu 3/2022 na Rekonstrukci kapličky na návsi s hodnotícími kritérii 90 % cena ;
10 % záruka a pověřuje starostu obce jejím zpracováním a zveřejněním ve vývěsce a na internetových stránkách obce
do 12.8.2022 včetně s tím, že bude přímo obesláno minimálně 5 firem.
bere na vědomí
1384. Informaci starosty obce, doloženou dokumentem, o schválení změny č.1 akce na základě odůvodněné žádosti
ze dne 01.07. 2022, týkající se akce „Chodník v obci Stratov - III. etapa“ – ISPROFOND 5217510456.
bere na vědomí
1385. Informaci starosty obce, doloženou dokumentem, o vyúčtování akce Oslavy 665. výročí založení obce Stratov.
bere na vědomí
1386. Výkazy z činnosti MP Milovice za měsíce 06 a 07/2022.
bere na vědomí
1387. Informaci starosty obce, doloženou dokumentem, o žádosti hrobníka Ladislava Dopatera, jež pracuje pro obec Stratov
o příspěvek na automobil.
schvaluje
1388. Příspěvek hrobníkovi Ladislavu Dopaterovi ve formě daru ve výši 5.000 Kč a pověřuje starostu obce zapracováním
do výdajové části rozpočtu obce Stratov na rok 2022 v úpravě č.6.
bere na vědomí
1389. Čerpání rozpočtu obce Stratov ke dni 30.6.2022.
bere na vědomí
1390. Čerpání rozpočtu obce Stratov ke dni 31.7.2022.
schvaluje
1391. Úpravu rozpočtu č.6 obce Stratov na rok 2022.

Vyhotoveno dne: 4.8.2022

Starosta: Josef Horvát …………………………

Místostarosta: Lenka Novotná ….…………...………

Vyvěšeno:
Ke svěšení:

Svěšeno:
Zodpovídá: Josef Horvát

05.08.2022
21.08.2022

Z důvodu ochrany osobních údajů jsou na zveřejněném dokumentu uvedeny pouze iniciály jmen fyzických osob.
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