Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Strunkovice nad
Volyňkou ze dne 26.2.2007, č.60
Přítomni: pí.Mesiariková, pí.Prázná, p. Krbec,p.Houska,
Mgr. Filip,Ing. Saxl
Hosté: Josef Tůma
Program pro jednání:
1. PROJEDNÁNÍ NÁVRHŮ NA PLÁNOVANÝ PRŮBĚH
KOMUNIKACE STRAKONICE VOLYNĚ V KATASTRU OBCE
STRUNKOVICE NAD VOLYŇKOU
2. PROJEDNÁNÍ PLNĚNÍ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA O ZMĚNĚ
TARIFU NA VEŘEJNÉM OSVĚTLENÍ
3. PROJEDNÁNÍ PRŮBĚHU VÝBĚRU POPLATKŮ ZA KOMUNÁLNÍ
ODPAD A STANOVENÍ POPLATKŮ ZA DONÁŠKU ZNÁMEK DO
MÍSTA BYDLIŠTĚ ŽADATELE
4. PROJEDNÁNÍ ZAJIŠTĚNÍ RADONOVÉHO PROGRAMU ČR
V OBCI
5. PROJEDNÁNÍ ZMĚNY ROZPOČTU – ROZŠÍŘENÍ VEŘEJNÉHO
OSVĚTLENÍ
6. PROJEDNÁNÍ ZMĚNY ROZPOČTU – VÝDAJOVÁ STRÁNKA
ROZBORY ODPADNÍCH VOD Z OBECNÍ KANALIZACE
POTŘEBNÝCH PRO POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S ODPADNÍMI
VODAMI
7. PROJEDNÁNÍ NAPOJENÍ P.Č. 30 NA OBECNÍ KANALIZACI
Usnesení č. 60.1. Zastupitelstvo jednohlasně schválilo vyjádření k územnímu
plánu Jihočeského kraje. Zastupitelstvo nesouhlasí s navrhovanou realizací
obchvatu obce Strunkovice nad Volyňkou v záplavovém území řeky Volyňky,
neboť umístěním této komunikace v záplavovém území dojde k zúžení
záplavového koridoru a dojde tak k výraznému zvýšení ohrožení obytné
zástavby v tomto koridoru. Rovněž v plánované trase obchvatu je již
zrealizovaná regulační stanice plynu zásobující obec plynem.
Odklonem trasy z obce by rovněž došlo k omezení podnikatelských aktivit
závislých na tranzitu.
Obec vyjadřuje souhlas se zachováním a opravou stávající trasy komunikace
I/4 procházející obcí až k železničnímu přejezdu. Jediná přípustná změna trasy
stávající komunikace v katastru obce Strunkovice nad Volyňkou je
narovnáním komunikace v úseku od železničního přejezdu k Nemětického
mostu.

Usnesení č. 60.2. Zastupitelstvo konstatovalo, že usnesení č.59.9. o změně
tarifu na veřejné osvětlení bylo schváleno na základě nepravdivých informací.
Stávají tarif obce na veřejné osvětlení je jediný možný a není jej možno měnit,
proto také informace, že mohla obec ušetřit na veřejném osvětlení není
pravdivá.
Usnesení č. 60.3. Zastupitelstvo jednohlasně schválilo poplatek za donášku
známek a výběr poplatku za komunální odpad v místě bydliště žadatele ve výši
2112 Kč za každou známku. Tato služba je bezplatná pokud toto vyžaduje
zdravotní stav žadatele.
Poplatek je možné zaplatit také zpětně za rok 2007.
Usnesení č.60.4. Zastupitelstvo schválilo výběr nemovitostí pro radonové
měření losem pokud bude počet zájemců vyšší než pět.
Usnesení č.60.5. Zastupitelstvo schválilo změnu rozpočtu ve výdajové části a
to o 30000 Kč na rozšíření veřejného osvětlení. Rozšíření bude zahrnovat
jedno světlo na začátku p.č.87/4 a jedno na jeho konci na hranici s komunikací
p.č. 1276 třetí světlo bude umístěno na hranici pozemku p.č. 73/3 .
Usnesení č.60.6. Zastupitelstvo schválilo změnu rozpočtu ve výdajové části a
to o 5000 Kč na rozbory odpadních vod potřebných k povolení k nakládání
s odpadními vodami.
Usnesení č.60.7. Zastupitelstvo schválilo souhlas s napojením přepadu
plánovaného rybníčku na p.č. 30 v k.u Strunkovice nad Volyňkou do obecní
kanalizace. Povolení k napojení se uděluje na žádost vlastníka Ing. Jana
Kocha.

Zapsala: ………………………..
Ověřovatelé: ……………………….
Starosta: ………………………..

