
1 

 

 Zápis z XVIII. zasedání ZO Střítež ze dne 19.12.2012 

1. Zahájení: starosta obce Střítež p. Petr Machálek v 17.04 hodin, účast – 8 členů, Ing. 

Zahradnik omluven – příchod 17:44 

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.  

Program schválen 8 hlasy. 

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

Uršula Rusnoková a Marie Pyszková – schváleno 8 hlasy. 

4. Kontrola usnesení: 

Usnesením č. 17/290 bylo starostovi uloženo projednat náhradní způsob vytápění prostor 

prodejny potravin po odpojení ústředního topení. 

Starosta informoval o stavu věci – na základě ústního sdělení bude v prodejně topení 

elektrické, které bude odpovídat patřičné ČSN. Nájemní smlouva bude doplněna dodatkem, 

který zpracuje JUDr. Bocek.    

5. Rozpočet na rok 2013: 

Vzhledem k tomu, že předseda finančního výboru nedorazil, přednesla komentář k rozpočtu 

na rok 2013 paní Mikulová. Rozpočet na rok 2013 je sestaven jako schodkový se zapojením 

zůstatku z minulých let. V příštím roce počítá obec s přibližně stejně vysokými daňovými 

příjmy jako v roce letošním. Takže rozpočtové příjmy činí 7.583.160,--Kč a rozpočtové 

výdaje činí 11.600.000,--Kč.  

Schváleno všemi 8 hlasy. 

6. Výběrové řízení – chodník - smlouva 

 Proběhla diskuze na téma chodník. Již v minulosti se zastupitelé zajímali o odvodnění 

chodníku a případném tvoření bažin při stékání vody. Starosta informoval, že není problém 

v projektové dokumentaci navrhnout změnu, aby stékající voda byla vedena do kanalizace a 

tím neohrožovala sousední pozemky. Dále zde byly vzneseny dotazy, zda smlouvu studoval 

právník a zkušený stavař. JUDr. Bocek s návrhem smlouvy souhlasí a Ing. Wilkonský – 

inženýr pozemního stavitelství rovněž vyjádřil svůj souhlas se znění smlouvy. 

ZO pověřilo starostu podepsáním smlouvy s vysoutěženou firmou. 

Schváleno všemi 8 hlasy   

7. Vodné na rok 2013 

Firma SmVaK Ostrava na příští rok opět zvýšila cenu vodného na rok 2013. Cena vody bez 

DPH v příštím roce dosáhne 31,82 Kč na m
3
. Obec Střítež akceptuje a preferuje solidárnost 

ceny za vodu a výše vodného byla schválena. 

Schváleno 8 hlasy 
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8. Příspěvek na provoz záchranné stanice Bartošovice. 

Starosta seznámil zastupitele o žádosti na příští rok na provoz záchranné stanice 

v Bartošovicích, která se stará o dravé ptáky. Jedná se o záslužnou činnost v oblasti ochrany 

přírody a zaslouží si tedy finanční podporu. Zastupitelstvo odsouhlasilo příspěvek ve výši 

3.000,-Kč.   

Schváleno 8 hlasy  

9. Čerpání ZŠ z rezervního fondu 

Starosta citoval dopis školy, kde ředitelka ZŠ a MŠ žádá zastupitelstvo o svolení čerpat částku 

60.000,-Kč z rezervního fondu na pokrytí provozních nákladů školy. K této dočasné situaci 

došlo z důvodu finančního krytí projektu „Naše děti mají talent“. Tyto prostředky budou 

vráceny v průběhu následujícího kalendářního roku.  

Zastupitelstvo obce schválilo čerpání prostředků z rezervního fondu všemi 8 hlasy 

10. Smlouva s SmVaK na provozování obecního vodovodu 

Starosta seznámil zastupitele o návrhu smlouvy o provozování vodovodu. Citoval ze smlouvy 

závazky provozovatele i majitele vodovodního řádu SO501 a SO502. Tento druh smlouvy je 

dán směrnicemi SmVaK a moc se s ní nedá udělat.  

Zastupitelstvo smlouvu schválilo všemi 8 hlasy 

11. Dohody a smlouvy se zaměstnanci obce na rok 2013 

Starost obce informoval, že na rok 2013 jsou připraveny smlouvy s paní Neumannovou na 

úklid (dodatek smlouvy) a panem Lipowskim na správu KD. Ve smlouvě o správě KD byla 

upravena odměna správci na 4 tisíce korun za čtvrtletí. U paní Neumannové zůstává smlouva 

beze změn. 

Smlouvy schváleny všemi 8 hlasy   

12. Informace o poplatku za odpady 

Starosta informoval zastupitele, že na rok 2013 se nebude zvyšovat poplatek za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů.  

Paní Mikulová vysvětlila, že dle zákona o místních poplatcích, konkrétně §10 písmene b) se 

do nákladů poplatku zahrnuje pouze nadměrný a netříděný odpad. Za ostatní náklady na 

odpady se má za to, že tříděním odpadů v obci je obci účtována odměna od firmy EKO-KOM.  

Z řad zastupitelů vzešly dotazy, kdo je osvobozen, zda je poskytována sleva starším občanům. 

Na tyto otázky bylo odpovězeno, že obec má osvobozeny všechny občany starší 80 let, 

občany trvale hlášeny na ohlašovně, studenty, kteří se během studia zdržují mimo trvalý pobyt 

a pracující, kteří předloží, že se dlouhodobě nezdržují v místě trvalého bydliště. 

13. Informace o návrhu restrukturalizaci veřejného osvětlení novou metodou 
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Zastupitelům byl rozeslán návrh na restrukturalizaci veřejného osvětlení v obci. Ze zastupitelů 

promluvil Ing. Fober, který apeloval na zastupitelstvo, že prioritou obce by měly být jiné 

investice včetně veřejného osvětlení na Zálesí, které se odkládá již několik let. S touto 

investicí obec na příští rok počítá.  

14. Informace o Výzvě stavebnímu úřadu Hnojník 

Starosta informoval o stavebních úpravách firmy Radas a citoval dopis ze stavebního úřadu 

k této stavbě. Obec Střítež v této věci požadovala o doplnění stavebního plánu o zahrnutí 

nezbytných opatření týkající se odpadu při výrobě piva, logistiku v obci, kde se předpokládá 

nárůst dopravy a dopravních komplikací při výjezdu a vjezdu na Vělopolí.  

15. Protipovodňová opatření 

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

získání dotace na „protipovodňové opatření“ v obci. Střítež o tuto dotaci žádala 

prostřednictvím mirkoregionu obcí povodí Stonávky.  

Diskuze: 

1) pan Lipowski upozornil na havarijní stav ústředního topení v KD. Obec se bude snažit 

získat finanční prostředky na rekonstrukci a opravu stávajícího topení.  

2) Pan Lipowski upozornil na havarijní stav střechy na domu služeb.  

3) Ing. Fober upozornil na stav toalet na obecním úřadu. Jedná se o reprezentativní 

prostory obce a stav toalet tomu neodpovídá. Line se z nich nevábná vůně a novější 

provedení by také nebylo na škodu.  

4) Pan Košut upozornil na listí kolem místní komunikace I/68. Místní obyvatelé mají 

každoročně problém se spadlým listím. Silnice sice listí uklízejí, ale pouze na straně, 

kde nejsou rodinné domy. 

5) Pan Plekanec je třeba oslovit odbor životního prostředí a vyřešit záležitost odvozu 

tohoto odpadu. 

Dále pan Plekanec upozornil, že v zastupitelstvu nebyly řešeny smlouvy na údržbu 

místních komunikací. K tomu starosta informoval zastupitelstvo, že smlouvy jsou 

připravené na novou sezonu ve stejném znění jako loni i za stejnou cenu tj. 590,--Kč 

na hodinu plužení a dal o smlouvách hlasovat (schváleno všemi 9 hlasy)  

Pan Plekanec měl dvě připomínky: citoval korespondenci panu starostovi:  

„Z podnětů členů kontrolního výboru při ZO,Vás žádám o předložení Zastupitelstvu 

obce Střítež dne 19.12.2012, závěrečné písemné zprávy a finančního zhodnocení VZ 

na realizaci výstavby MK a rozšíření vodovodního řádu,včetně předložení 

kolaudačního rozhodnutí o užívání stavby. 

     Vaše písemné stanovisko bude přílohou zprávy kontrolního výboru za II. pololetí 

2012. 

 

2/  Kontrolní výbor Vás zároveň žádá o předložení písemné zprávy o současném stavu 

nájemních smluv a jejich plnění za pronájem nebytových prostorů v KD, Domu služeb, 
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Sportovního objektu včetně České pošty. Ve zprávě je nutno uvézt podnikatelský 

subjekt, které nebytové prostory pronajímá s uvedením ceny za 1m2 plochy a celkovou 

cenu za roční pronájem. Rovněž tato písemná zpráva bude přílohou zápisu 

kontrolního výboru za II. pololetí 2012.“ 

Starosta obce upozornil předsedu kontrolního výboru (dále jen KV), že nemá právo 

úkolovat zaměstnance obce. Navrhl, aby jako předseda KV pověřil jednoho člena 

kontrolního výboru,  který požadované dokumenty vyhledá a popřípadě zkopíruje a 

přiloží k zápisu KV  

  

16. Závěr zasedání: zasedání ukončil starosta obce v 19:00 hod. 

 

 

 

Podpisy ověřovatelů zápisu:            Podpis starosty obce: 

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

 

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

             

 

 

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

 

 

 

 


