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 Zápis z XX. zasedání ZO Střítež ze dne 10.4.2013 

1. Zahájení: starosta obce Střítež p. Petr Machálek v 17.04 hodin, účast – 7 členů, Ing. Piecha 

Vladislav omluven, Ing. Fober Miroslav omluven 

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 7 hlasy. 

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

Uršula Rusnoková a Stanislav Plekanec – schváleno 7 hlasy. 

4. Kontrola usnesení: 

Usnesením č. 19/332 bylo starostovi uloženo projednat nedostatky v dokumentaci stavby 

„Stavební úpravy a přístavba objektu skladu na pivovar – II. etapa“  

Starosta informoval o stavu věci – na základě prohlídky na místě, podala obec námitky a 

požádala pana Mohylu o doplnění informací a vyjádření se dodavatelů k energiím, které 

v dokumentaci schází nebo bylo vyjádřeno pouze konstatováním, že stávající přípojky jsou 

dostačující.   

5. Smlouva o provozování a nájmu vodního díla 

Starosta seznámil ZO se záměrem obce pronajmout obecní vodovody firmě SmVaK, která se 

jako jediná přihlásila. Záměr obce byl řádně vyvěšen. Pan Plekanec vyjádřil obavy z možných 

poruch na vodovodním řádu. V současném návrhu smlouvy je toto řešeno tak, že drobné 

poruchy s opravou do 30 tisíc korun si firma opraví sama, nad tuto sumu (v případě větších 

havárií) bude obec opravy financovat.  

Sváleno 5 hlasy, p. Košut a p. Plekanec se zdrželi hlasování. 

5. Úprava rozpočtu č. I. v roce 2013: 

S první úpravou rozpočtu seznámil přítomné Ing. Zahradnik – předseda finančního výboru. 

První úprava rozpočtu v příjmové části byla dotace na volby a na přenesenou působnost. 

Celkově se příjmy zvýšily o 315.005,-Kč. Ve stejné výši byla zvýšena i výdajová část. 

Finanční výbor na své schůzi dne 8.4.2013 doporučil změnu ke schválení. ZO změnu 

rozpočtu schválilo všemi 7 hlasy.  

Schváleno všemi 7 hlasy. 

6. Přeložky inženýrských sítí u stavby „Silnice I/68 Třanovice – Nebory“ 

 Původní návrh přeložek inženýrských sítí byl odsouhlasený již za předchůdce současného 

starosty. Nové námitky ohledně umístění nových (stávajících ) sloupů veřejného osvětlení. Na 

tyto námitky bylo odpovězeno, že investor stavby - ŘSD nahrazuje pouze osvětlení stávající. 

Poznámka, zda je v územním plánu s touto silnicí již počítáno, že v Neborech je silnice již 

schválena, ale tady ne? 
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Starosta poznamenal, že do smlouvy o přeložkách chce zakomponovat několik bodů, které 

budou například zahrnovat povinnost provádět denní úklid po stavebních strojích.  

Schváleno všemi 7 hlasy   

7. Výběrové řízení na výměnu oken a zateplení půdních prostor ZŠ a MŠ Střítež 

V obci proběhlo výběrové řízení (dále jen VŘ) na výměnu oken a zateplení půdních prostor 

ZŠ a MŠ Střítež. Na tuto zakázku bylo osloveno 5 firem a výzva a zadávací dokumentace 

byly vyvěšeny na úřední desce obce Střítež. V řádném termínu se do výběrového řízení 

přihlásilo 5 firem, které podaly cenovou nabídku. Výběrová komise ve složení Ing. Zientková, 

Ing. Guziur a pan Lokay při otevírání obálek dne 2.4.2013 vyzvali 3 z 5 firem k doplnění 

nabídky o příslušné dokumenty. Oslovené firmy v zadaném termínu požadované dokumenty 

nedoplnily, proto byly z VŘ vyřazeny. Výběrová komise tedy ze zbývajících firem 

vysoutěžila firmu Hamrozi s. r. o., jejíž nabídková cena je 916.469,-Kč bez DPH. Na druhém 

místě se umístila firma Morcinek s. r. o. za nabídkovou cenu 1.068.000,-Kč. 

Schváleno 7 hlasy 

8. Věcné břemeno – rekonstrukce vedení VN (vedení vysokého napětí)  

Starosta seznámil zastupitele o rekonstrukci vedení VN – 22 kV procházející naší obcí. Trasa 

vedení se měnit nebude a novým vedením, i když zdvojením vedení se zmenší ochranné 

pásmo. Zastupitelé schválili smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 

a smlouvu o právu stavby na vedení protínající obecní pozemky 1151/1 a 680/1.  

Zastupitelé schválili smlouvu o věcném břemeni všemi 7 hlasy.  

9. Vodovod Ropice 

Obec Střítež uzavřela v roce 2012 dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností 

provozovatelů provozně souvisejících vodovodů s obcí Ropice na dodávku vody. Naši občané 

napojeni na tento vodovodní řád nezaznamenali žádné výkyvy v tlaku vody. Proto byla 

dodatkem č. 2 prodloužena dohoda na dobu neurčitou. Prodejní cena 29,-Kč/m
3 

zůstává 

nezměněna.  

Zastupitelstvo obce schválilo dodatek ke smlouvě všemi 7 hlasy 

10. Neinvestiční podíl obce na realizaci projektu „Poradenství a informační systém v obcích 

Mikroregionu povodí Stonávky“.  

Každý rok je v ZO schvalována částka na Poradenství a informační systém v obcích 

Mikroregionu povodí Stonávky (MOPS). Celková částka pro celý MOPS je pro letošní rok 

850.000,-Kč. Tato suma je přepočítaná na počet obyvatel obce. Náš podíl činí 96.500,-Kč. 

Tato obecně prospěšná společnost zajišťuje například časopis „Stonávka“, provoz 

informačního centra v Komorní Lhotce, poradenství firmy Stonax v Třanovicích, zajišťuje 

vedení internetových stránek MOPSu.   

Panu Lipowskému bylo na dotaz, proč nejde do Stonávky vložit článek, odpovězeno, že 

každý, kdo má zájem publikovat ve Stonávce, může poslat jakoukoli cestou svůj článek či 

fotografie přímo do redakce na adresu, která je v každém čísle Stonávky uvedena.  
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Zastupitelstvo schválilo příspěvek všemi 7 hlasy 

11. Žádost o převod hospodářského výsledku ZŠ a MŠ 

Starosta přečetl žádost ředitelky ZŠ a MŠ Střítež o přerozdělení zlepšeného hospodářského 

výsledku do rezervního fondu ve výši 728,65,-Kč 

Schváleno všemi 7 hlasy   

12. Příspěvek na léčbu včel 

Na OÚ byla doručena žádost Českého svazu včelařského (dále jen „svaz“) o příspěvek na 

léčbu včel. K žádosti byl doručen také seznam včelařů z obce Střítež. Svaz žádá o příspěvek 

ve výši 4.000,-Kč. Starosta obce navrhl přispět našim včelařům částkou 2.000,-Kč.  

Zastupitelstvo částku schválilo všemi 7 hlasy.    

13. Digis – smlouva o dílo 

Zastupitelům byl rozeslán návrh na uzavření smlouvy s firmou Digis (digitalizace katastru 

obce). Tato firma digitálně zpracovává a aktualizuje na katastru obce všechny mapy. Tyto 

mapy slouží k rychlé orientaci vyhledávání pro potřeby obce i občanů, kteří navštíví OÚ. Pro 

letošní rok je nutná aktualizace nové ortofotomapy. Starosta informoval, že stávající mapa je 

stav z roku 2005 a od této doby přibyly nové stavby, vykácely se stromy atd.  

Zastupitelstvo schválilo všemi 7 hlasy  

14. Výběrové řízení na II. etapu chodníku 

Obec Střítež oslovila 3 firmy na zpracování cenové nabídky na II. etapu výstavby chodníku 

OÚ – Trafo. Výzva byla řádně vyvěšena na úřední desce OÚ. Do výběrového řízení se 

přihlásilo 9 firem. Všechny firmy splnily náležitosti podání cenové nabídky. Výběrová 

komise ve složení z Ing. Zientková, Ing. Wilkonský a paní Mikulová, doporučila ZO ke 

schválení firmu, která podala nejnižší cenovou nabídku. Zároveň zastupitelstvo pověřilo 

starostu s touto firmou uzavřít smlouvu o dílo. Nejnižší cenovou nabídku podala firma CSK – 

Invest ve výši 192.657,-Kč. Na druhém místě se umístila firma Domaster spol. s. r. o. 

s nabídkovou cenou 223.774,-Kč. 

Zastupitelstvo schválilo firmu CSK - Invest 6 hlasy, p. Plekanec se zdržel hlasování 

15. Žádost o napojení na NN 

Pan Smrčka podal na obec žádost o umístění přípojky k NN pro číslo evidenční 003 ležícího 

na parc. Č. 1124/1. Manželé Smrčkovi jsou zde přihlášeni k trvalému pobytu a společně 

s žádostí doručili také celý projekt a geometrické zaměření přípojky, která by měla vést 

z větší části po obecních pozemcích 1203 a 1124/3. Pro vybudování přípojky NN bude také 

nutno vykácet náletové porosty, které překáží záměru. 

Zastupitelstvo žádost schválilo 7 hlasy  

16.  Prodej obecního pozemku 
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Obec Střítež na svém minulém zasedání ZO schválila záměr obce prodat pozemek. Na tento 

záměr se přihlásili manželé Brchaňovi. Starosta navrhl pozemek o výměře 121 m
2 

prodat za 

15,-Kč/m
2
. 

Zastupitelé prodej odsouhlasili všemi 7 hlasy 

17.  účast v projektu „Informujte se navzájem“ 

Starosta seznámil přítomné s projektem, který již probíhá mezi mikroregiony obcí Bystrickej 

doliny a Mikroregionu Povodí Stonávky. Z našeho mikroregionu se tohoto projektu účastní 

obec Řeka, Smilovice a Třanovice. Podíl obce na tomto projektu by byl 13.041,-Kč a obec by 

z tohoto projektu mohla získat turistické štítky na významná místa Stříteže, turistické mapy 

apod.  

Zastupitelé schválili finanční podíl 5 hlasy, pan Plekanec a pan Košut se zdrželi hlasování 

18. Zpětný odběr elektrozařízení 

Starosta představil nový záměr obce na služby občanům a to tak, že budou přistaveny nové 

sběrné kontejnery červené barvy na drobné elektrozařízení. Nádoby budou 2. Jedna bude 

umístěna na parkovišti u obecního úřadu a druhá bude u katolického kostela. Nádoby se 

budou odvážet po předchozí telefonické domluvě. 

19.  Občanské sdružení rady rodičů (dále jen OSRR) 

Starosta citoval dopis s připomínkami od OSRR adresovaný obecnímu zastupitelstvu (příloha 

k zápisu). Starosta se zavázal odpovědět na tento dopis a vysvětlit, kde může dát občanskému 

sdružení zapravdu a kde ne. Poukázal na to, že vztahy mezi OSRR a obcí byly a jsou 

v pořádku. 

Pan Lipowski připomněl, že dotace se v této obci začaly sdružením a spolkům dávat až poté, 

co spolek pro obec něco vykonal. 

20.  Veřejné osvětlení v obci Střítež 

Pan Riedel zpracovává pro obec pasport veřejného osvětlení. Až bude tento dokument 

vypracován, bude vedení obce uvažovat nad revitalizací veřejného osvětlení. Na tohle téma 

proběhla diskuze, kde se připomnělo, že žádost občanů Ropice Zálesí na veřejné osvětlení 

kolem vlakové zastávky není doposud zrealizované.  

Zastupitelstvo obce uložilo starostovi zpracovat a připravit podklady pro rekonstrukci 

veřejného osvětlení.  

21. Ředitelství silnic a dálnic (dále jen ŘSD) 

ŘSD provedlo zaměření pozemku podél rychlostní komunikace I/68 a tvrdí, že chodníky jsou 

majetkem obce a jsou na jejich pozemku. Dále ŘSD navrhlo, že nám pozemek, na kterém je 

vybudován chodník předá do správy spolu s příkopy na druhé straně komunikace. 

Managementu obce Střítež se tato nabídka nezamlouvá z důvodu přenesení povinnosti 

udržovat nejen chodník, ale i příkopy za ním. Obec pro takový druh údržby není technicky 

vybavena. V této věci budou probíhat mezi obcí a ŘSD nadále jednání. 
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22.  Římskokatolická farnost ve Stříteži 

V loňském roce psala obec na ŘKF žádost o třífázové napojení na elektrickou přípojku 

v kostele sv. Michala Archanděla z důvodu elektrifikace obecních budov na severní části 

veřejného pohřebiště. Římskokatolická farnost (ŘKF) rozhodla, že bude souhlasit za určitých 

podmínek (úhrada elektrické energie). V této věci budou probíhat další jednání. 

    

Diskuze: 

1) pan Lipowski navrhl, aby správce sportoviště dělali 2 lidé, protože přes sezonu se 

jedná o velké vytížení pracovníka. 

2) Pan Siwy požádal jménem občanského sdružení Střítež za zdravé životní prostředí 

zastupitelstvo obce o spolupráci při vysázení stromů. Požádal o navržení pozemků, 

kde by se stromy mohly vysázet a zároveň o finanční spoluúčasti na financování 

nákupu stromků. Dále pan Siwy navrhl, zda by se nemohly osázet prostory kolem 

obecního úřadu. 

Starosta navrhl částku 5.000,-Kč, Pan Herec namítl, že tato částka je malá. Starosta dal 

hlasovat o částce, kterou má obec uvolnit na nákup stromků. ZO odsouhlasilo nákup 

stromků za 10.000,-Kč.    

Pan Herec vyjádřil souhlas s tímto nápadem, který podpoří i myslivci a apeloval na 

ZO, aby jednalo rychle v této věci, protože je nejvyšší čas na sázení stromků.  

ZO schválilo nákup stromků všemi 7 hlasy a pověřilo předsedu výboru pro životní 

prostředí, aby výbor připravil plán osázení obce Střítež.  

 

  

23. Závěr zasedání: zasedání ukončil starosta obce v 19:57 hod. 

 

 

 

Podpisy ověřovatelů zápisu:            Podpis starosty obce: 

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

 

Stanislav Plekanec  ….…………………….          ……………………………..

             

 

 

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


