
Usnesení z XVIII. zasedání ZO Střítež ze dne 

19.12.2012 

 

Č. usnesení: 

 

18/299 

ZO schvaluje program XVIII. zasedání ZO Stříttež   

Všemi 8 hlasy 

 

18/300 

ZO schvaluje složení ověřovatelů zápisu a návrhové komise ve složení: p Pyszková M. 

p. PhDr. Rusnoková U. 

Všemi 8 hlasy 

 

18/301 

ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2013 viz. Příloha 

Všemi 8 hlasy 

 

18/302 

ZO na základě výběrového řízení schvaluje firmu Stavorenol s.r.o. pro stavbu: „Chodník u 

Obecního úřadu ve Stříteži.“a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Všemi 8 hlasy 

 

18/303 

ZO schvaluje novou cenu vodného z obecního vodovodu s účinností od 1. ledna 2013 takto: 

31,82 Kč/m (bez DPH),  36,59Kč (vč. 15%DPH), 37,39Kč (vč.17,5%DPH) 

Výše DPH bude uplatněna dle legislativy platné od 1.1.2013 

Všemi 8 hlasy 

 

18/304 

ZO schvaluje finanční příspěvek výši 3000,-Kč na provoz záchranné stanice v Bartošovicích v 

roce 2013. 

Všemi 8 hlasy 

 

 

18/305 

ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene p. Jaromíru Čimplovi na zbudování 

plynárenského zařízení na parcele p. č. 516/1. 

Všemi 8 hlasy 

 

 

18/306 

ZO schvaluje čerpání 60 000,-Kč z rezervního fondu ZŠ a MŠ Střítež na pokrytí provozních 

nákladů v roce 2012. 

Všemi 8 hlasy 

 

18/307 

ZO schvaluje Dohody a smlouvy se zaměstnanci OÚ na rok 2013: 

Lipowski Adam  -  správce kulturního domu 

Neumannová Irena  -  uklízečka OÚ 

Všemi 8 hlasy 

 



 

18/308 

ZO schvaluje smlouvu o provozování vodního díla s SmVaK Ostrava na vodovod SO501 

odbočení vodovodního řádu a SO502 výměna stávajícího vodovodu u občanů Kajzara a 

Herecové. 

Všemi 8 hlasy 

 

 

18/309 

ZO bere na vědomí odstoupení Ing. Gajdacze P. z finančního výboru a schvaluje Mgr. Dagmar 

Lokayovou za členku finančního výboru. 

Všemi 8 hlasy 

 

 

18/310 

Starosta informoval, že v roce 2013 nedojde ke zvýšení místního poplatku za Provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

 

 

18/311  

Starosta informoval ZO o Návrhu firmy Ekosvětlo na revitalizaci osvětlení v obci. 

 

 

18/312 

Starosta informoval ZO o Výzvě stavebního úřadu v Hnojníku k doplnění žádosti firmy Radas 

Collection Stil, s.r.o. ke stavbě „ Stavební úprava a přístavba objektu skladu na výrobu piva -

II.etapa.“ 

 

18/313 

Starosta informoval o úspěšném podání žádosti ze státního fondu životního prostředí a získání 

dotace na „protipovodňová opatření“, které bylo podáno za mikroregion povodí obcí Stonávky. 

 

18/314 

ZO schválilo smlouvy na zimní údržbu s firmou TOZOS s. r. o.  a panem Chlebkem za stejných 

podmínek jako v roce 2012. 

Všemi 9 hlasy 

 

 

 

Podpisy ověřovatelů zápisu a usnesení:    Podpis starosty obce: 

 

PhDr. Uršula Rusnoková …………………..    Petr Machálek 

 

 

Pyszková Marie  ....…………………    ……………………….. 

 

Podpis zapisovatelky: 

Mikulová Veronika DiS.      ....…………………. 

 

 


