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 Zápis z XVI. zasedání ZO Střítež ze dne 12.09.2012 

1. Zahájení: starosta obce Střítež p. Petr Machálek v 17.00 hodin, účast – 8 členů, Ing. 

Zahradnik omluven – příchod 17:09 

2. Program: starosta obce oznámil, že program zastupitelstva obce (dále ZO) byl řádně 

vyhlášen, vyvěšen na úřední desce a tedy řádně oznámen. Konstatoval, že ZO je usnášení 

schopné a přečetl program. Následně navrhl jeho změnu tak, aby bod č. 6 – úprava rozpočtu č. 

III. Na rok 2012 - byl přesunut do bodu 9. Různé.  

schváleno 8 hlasy. 

3. Jako zapisovatelka byla určena p. Veronika Mikulová, jako ověřovatelé zápisu Miroslav 

Košut a Ing. Piecha Vladislav – schváleno 8 hlasy. 

4. Kontrola usnesení:  

a) usnesení č. 15/241 – jednání o parkovišti u evangelické kaple. Starosta citoval dopis ze 

stavebního úřadu v Hnojníku viz příloha. Termín ukončení stavby sociálního zařízení a na 

stavbu parkoviště byl prodloužen do 30.11.2014 

k tomuto bodu proběhla diskuze. Pan Plekanec připomněl, že tento projekt byl započat už za 

starosty Molina a čím větší plocha parkoviště bude, tím lépe. Starosta vyjádřil počáteční 

obavy pana Szkandery ze stékání vody z takto velké plochy parkoviště, avšak po instalaci 

panelů na jeho pozemku již tuto obavu nemá. Starosta navrhl jako řešení použití 

zatravňovacích panelů – úkol splněn 

b) projednat návrh modelu financování veřejné dopravy MSK – k tomuto bodu starosta 

citoval usnesení rady MSK, ve kterém je nový model financování, pro mnohé připomínky 

starostů dotčených obcí, odložen a nebude realizován od 1.1.2013. Jeho realizace se odkládá 

do doby zahájení výběrového řízení na dopravce. 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí všemi 9 hlasy 

5. Kupní smlouva se zemědělským podnikem Rázová, s.p. v likvidaci.V minulosti obec Střítež 

uzavřela smlouvu o budoucí kupní smlouvě na pozemek 1162/1, vodní plocha, který sousedí 

s námi již koupeným pozemkem pod cestou vedoucí k rybníkům. Starosta citoval návrh kupní 

smlouvy.  

Schváleno všemi 9 hlasy. 

6. Dodatek ke směrnici o zadávání veřejných zakázek 

Starosta citoval znění dodatku č. 1 ke směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

se střední hodnotou. Tento dodatek byl konzultován a doporučen panem Guziurem OPS 

Třanovice, který se touto problematikou zabývá. 

Ing. Fober k tomuto bodu dodal, že i tyto malé zakázky by se měly prezentovat na našich 

internetových stránkách z důvodu transparentnosti veřejných zakázek.  

Schváleno 6 hlasy, 3 se zdrželi hlasování (Plekanec, Fober, Piecha)   
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7. Dotace „Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika Česká republika“ 

Obec Střítež získala dotaci na projekt cezhraničnej spolupráce mezi SR a ČR 2007-2013 

Tento projekt bude probíhat po dobu 3 let. Má dvě části – investiční a neinvestiční. Investiční 

se bude týkat výměny oken a zateplení střešních prostor školy. Neinvestiční se bude týkat 

vytvoření sítě spolupráce škol mikroregionu povodí Stonávky a mikroregionu Těrchovská 

dolina. 

Schváleno 5 hlasy, 4 se zdrželi (Košut, Plekanec, Piecha, Fober) 

8. III. Úprava rozpočtu 

Ing. Zahradnik seznámil ZO se změnou rozpočtu. V příjmové části se rozpočet navýšil o 

51.383,--Kč. Byly přesunuty peníze z paragrafu Odvádění a čištění odpadních vod z důvodu 

derealizace výstavby ČOV u 18-ti bytovky na paragraf Ostatní záležitosti předškolní výchovy 

a základního vzdělávání. Tento přesun finančních prostředků je proveden z důvodu realizace 

programu cezhraničnej spolupráce se slovenskou republikou. Více viz příloha č.1 

Ing. Zahradnik také přítomné seznámil s průběhem jednání finančního výboru, který 

kontroloval platby faktur za rok 2011. Závěr FV je, že faktury byly vystavovány pravidelně a 

FV neshledal nedostatky ve fakturaci nájmů a služeb.  

Schváleno 6 hlasy, 3 se zdrželi ( Plekanec, Fober, Piecha)  

9. Odkoupení pozemku 112/2 u rybníčku u trafostanice 

Starosta vysvětlil nutnost odkoupení části pozemku p.č. 112/2 od pozemkového fondu ČR 

z důvodu výstavby chodníku od KD k Trafu. Obec v minulosti nedořešila majetkoprávně část 

pozemku, do kterého bude stavba chodníku zasahovat. Z tohoto důvodu je vydáno stavební 

povolení jen na 268 m stavby (1.etapa výstavby) Druhou etapu bude možné dokončit až po 

vydání stavebního povolení. V současné době se řeší odkoupení tohoto pozemku dle zákona 

95/1999 Sb. 

Zastupitelstvo obce schválilo odkoupení všemi 9 hlasy 

10. Obnovení značení turistických stezek 

Obec Střítež uzavře partnerskou smlouvu, kde předmětem je vzájemná spolupráce smluvních 

stran za účelem přípravy a realizace projektu „Infotour 4 - Modernizace cykloturistického 

značení systému Regiotour", realizovaného za pomoci Fondu mikroprojektů Operačního 

programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika na období 2007 - 2013.  

11. Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemena na elektrickou přípojku – p. 

Porvisová 

Smlouvu ZO schválilo – všemi 9 hlasy  

12.  K již zmíněnému chodníku OÚ – Trafo zastupitelstvo obce schválilo záměr obce vyhlásit 

výběrové řízení na stavbu. Tato investice nese název „Chodník u obecního úřadu ve Stříteži“, 

SO 02 – dešťová kanalizace    

schváleno všemi 9 hlasy 
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13. ZŠ a MŠ Střítež požádala ZO o výjimku z počtu žáků v Mateřské škole  

Dne 10.9.2012 ředitelka školy požádala o povolení výjimky z počtu dětí podle ustanovení § 

23 odst. 3 a § 177 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění. V letošním školním roce se počet dětí 

navýší o 1 žáka - na 25 v I. oddělení a 17 dětí v II. oddělení.  

Zastupitelstvo obce schválilo výjimku všemi 9 hlasy 

Starosta přečetl dopis knihovnice paní Kloskové, která žádá o nákup nového pc a dalšího 

monitoru, a to z důvodu neopravitelnosti stávajícího PC. Dopis je doplněn statistikou 

návštěvnosti knihovny a využití internetu v knihovně. ZO nákup pc sestavy a monitoru 

schválilo všemi 9 hlasy 

15. Firma INKOS – žádost o výpujčku pozemků 

Firma INKOS požádala obec Střítež o výpujčku pozemků, z důvodu výstavby silnice I/68 

Třanovice-Nebory. ZO se dohodlo, že smlouva bude konzultována s JUDr. Bockem a uložilo 

starostovi obce zpracovat návrh nájemní smlouvy na tyto pozemky. 

Schváleno všemi 9 hlasy. 

16. Návrh smlouvy o servisní podpoře pc    

Pan Zbijowski navrhl servisní smlouvu na pc na OÚ Střítež. Tato smlouva by zajišťovala plný 

servis na údržbu a opravu PC za měsíční paušální poplatek. V minulosti tato smlouva byla již 

jednou navržena. Byl předložen přehled úhrad pro pana Zbijowského za provedené služby, za 

letošní rok, které i tak jsou pro obec výhodnější. 

Zastupitelstvo obce neschválilo smlouvu všemi 9 hlasy 

17.  Neproplacené faktury za elektrickou energii fy Kapitanov Michail 

ZO ukládá starostovi obce řešit neproplacené faktury prostřednictvím právního zástupce 

obce JUDr Bocka, který projedná úhradu těchto faktur s dotčenými subjekty a navrhne další 

možná opatření v této věci. 

18. Územní plán obce 

Nový zákon ukládá každé obci pořídit nový územní plán do konce roku 2015. Obec Střítež je 

v současné době před dokončením II. změny územního plánu a pořízení nového ÚP je 

dlouhodobá záležitost. Proto starosta navrhl zahájit přípravné práce pro pořízení nového ÚP 

obce. 

ZO obce schválilo záměr pořízení nového územního plánu obce všemi 9 hlasy 

19. Pronájem sálu KD 

Starosta obce citoval žádost Občanského sdružení rady rodičů při ZŠ a MŠ Střítež. Mladé 

maminky chtějí jednou týdně využít prostory sálu KD ke cvičení Zumby.  

ZO obce Schválilo pronájem s tím, že OSRR zaplatí paušálně odebrané energie - 9 hlasy  
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20. Neinvestiční náklady žáků Hnojnických škol 

Starosta informoval o faktuře zaslané obcí Hnojník na neinvestiční náklady žáků. Obec tímto 

způsobem platí za neinvestiční náklady za dětí z obce Střítež navštěvující Hnojnické základní 

a mateřské školy. (polskou i českou) 

ZO schválilo všemi 9 hlasy 

21.  Informace starosty obce 

Starosta informoval ZO o rozhodnutí orgánu životního prostředí se sídlem v Třinci, o zrušení 

ochrany památných stromů v obci Střítež. Jedná se o dvě borovice hedvábné, které byly 

bleskem poškozeny a je nutné je pokácet. Z důvodu výskytu chráněných živočišných druhů 

v těchto kmenech, má jejich pokácení určen přesný postup.  

Starosta obce informoval o prodloužení stavebního povolení na parkoviště před evangelickou 

kaplí, dále informoval o provedené kolaudaci nové místní komunikace u občanů Kajzara a 

Herecové.  

Další informace byla podána k novému zákonu o rozpočtovém určení daní. Od příštího roku 

by obec měla mít vyšší  příjem do rozpočtu obce. 

Starosta informoval a citoval žádost zastupitelům obce o pronájem hřiště pro M.I.S.E ev. 

centrum, které bude na hřišti organizovat grill party. Obec Střítež na tuto žádost vystavila 

povolení akce s jasně danými podmínkami pro tuto akci. 

Na tuto část podala obec žádost o dotaci na SFDI. – žádost byla zamítnuta Starosta 

informoval o zpracování metodiky výpočtu pro rozdělení nákladů na vytápění podle domu 

služeb náklady na vytápění firmou Energeting.CZ, s. r. o. 

Starosta informoval o projednávání Návrhu ÚP Ropice 

Pan Siwý Eduard citoval dopis, který je přílohou tohoto zápisu (příloha č. 1)  

Diskuze: 

1) Ing. Piecha informoval ZO o účasti, za obec Střítež, na výjezdním zasedání Krajského 

výboru Moravskoslezského kraje (MSK) pro národnostní menšiny. Hlavním tématem jednání 

byla podpora žádosti obce Hnojník na Krajský úřad MSK, aby školská zařízení s polským 

vyučovacím jazykem přešla pod správu MSK z důvodu, toho, že tato zařízení zajištují školní 

a předškolní služby pro více obcí a tedy jejich financování pouze zřizovatelskou obcí je 

nedostatečné. Od MSK si slibují rovněž lepší úroven organizace investiční výstavby.  

2) Pan Lipowski se ptal, jak dlouho budou ještě značky omezení rychlosti na rychlostní 

komunikaci vedoucí z Hnojníku na Střítež. Starosta informoval, že ŘSD MSK opravu této 

zvlněné komunikace provede do konce tohoto roku. 

3) Pan Lipowski informoval o blikajícím světle naproti jeho domu u hřiště. 

4) Pan Lipowski upozornil na havarijní stav vrby v olšině směrem na Ropici. Tato vrba je na 

pozemku povodí Odry. 
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5) Pan Plekanec informoval o schůzce kontrolního výboru a zápisu KV doručeného na OÚ 

Střítež. Zeptal se starosty obce, jak je s těmito zápisy nakládáno a zda se někdo zabývá 

nedostatky zjištěné kontrolním výborem, na které není odpovězeno.  

- starosta odpověděl na některé body z posledního zápisu a to: 

VZ na výstavbu nové MK v obci Střítež. Tato firma nedodala návrh smlouvy, ale výsledná 

smlouva byla starostou a právním zástupcem obce Střítež sestavena tak, aby nebylo pochyb o 

její nevýhodnosti pro občany obce. Smlouva je k nahlédnutí na OÚ.   

Odvodnění u občana Bulka – toto odvodnění firmou PAT a MAT, jak uvádí předseda KV 

provedl pracovník obce pan Košut a pan Siwý. Obec Střítež zakoupila ve sběrných surovinách 

potřebnou armaturu a oprava kanalizace byla provedena svépomocně. 

Akce Střítežské léto – starosta předložil kompletní rozpočet akce. 

Na dotaz jak bylo naloženo s peticí občanů starosta odpověděl, že dopisem informoval 

předsedkyni petičního výboru o provedených krocích před zahájením stavby chodníku. 

 6) Pan Lipowski upozornil na nebezpečí a nešťastného umístění okna v chodbě KD a nutnost 

zábradlí v tomto okně. – starosta odpověděl, že zábradlí bude v nejbližší době instalováno. 

 

18. Závěr zasedání: zasedání ukončil starosta obce ve 20:00 hod. 

 

 

 

Podpisy ověřovatelů zápisu:     Podpis starosty obce: 

Ing. Piecha Vladislav …………………………                Petr Machálek 

 

Košut Miroslav  ………………………….  …………………………………..

             

Podpis zapisovatelky: Veronika Mikulová DiS.………………………………. 

 

 

 

 


