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 Zápis z XXI. zasedání ZO Střítež ze dne 06.05.2013 

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

Vladislav 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 8 hlasy. 

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

Miroslav Fober a Miroslav Košut – schváleno 8 hlasy. 

4. Kontrola usnesení: 

Usnesením č. 20/356 bylo starostovi uloženo připravit podklady k rekonstrukci veřejného 

osvětlení v obci Střítež. Starosta informoval ZO, že tyto podklady bude připravovat déle, 

protože není snadné a jednoznačné jaký typ veřejného osvětlení zvolit. Každá oslovená firma 

chválí pouze svůj produkt. Úkol trvá.  

Na základě usnesení 20/355 informoval starosta o odpovědi na dopis Občanského sdružení 

rady rodičů, který citoval. 

Pan Plekanec měl připomínky k minulému zápisu: 

1) žádá management obce o jednoznačné stanovisko k čističce odpadních vod  u 

osmnácti bytovky, zda jsme majitelé (máme ČOV) v majetku či nikoli starostou bylo 

odpovězeno, že ČOV není v majetku obce, že neexistuje žádný doklad o provedené 

kolaudaci a tím i převodu na obec.  

2) dotaz na obecní kroniku, zda je kronika za uplynulý rok k nahlédnutí na obecním 

úřadě. Podotkl, že bylo dobrým zvykem mít kroniku na obci již svázanou každý rok, 

tak jak tomu bylo v minulosti. 

 Starosta odpověděl, že kronika je na obci a čeká na svázání, náklady na 

kroniku stejně vždy hradila obec, protože toho není mnoho sváže se více let 

dohromady 

5. Výpůjčka obecních pozemků 

Starosta oznámil, že dne 22.4.2013 s JUDr. Bockem byli v Ostravě na jednání s Ředitelstvím 

silnic a dálnic Moravskoslezského kraje, které se týkalo výpůjčky obecních pozemků 

k výstavbě „Silnice I/68 Třanovice – Nebory“. Na jednání se domluvily podmínky vypůčení. 

Starosta dal hlasovat o záměru o výpůjčce pozemků ke stavbě silnice I/68 – parcelní čísla jsou 

uvedena na záměru obce Střítež o výpůjčce pozemků a záměr obce bude vyvěšen na úřední 

desce.  

Sváleno 7 hlasy, p. Plekanec se zdržel hlasování. 

5. Úprava úplaty v mateřské škole na předškolní vzdělávání: 
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Ředitelka ZŠ a MŠ doručila na obecní úřad žádost o zvýšení úplaty tzv. školného v mateřské 

škole. Svůj záměr obhájila tím, že je nutno na šk. rok 2013/2014 zřídit nové oddělení MŠ. 

S tím jsou spojené náklady na pořízení dětského nábytku a vybavení nového oddělení, které 

bud v prostorách družiny. Ostatní náklady budou hrazeny z rozpočtu obce Střítež.  

Ing. Fober se k tomu vyjádřil, že přeci není nutné zvyšovat poplatky ve školce. Dodal. Že 

dnešní mladí lidé mají život složitější a leckdy se nacházejí v nepříznivé finanční situaci. 

V další diskuzi bylo namítnuto, že zvýšení úplaty z 200,--Kč na 300,--Kč není tak velké a 

pohybuje se hluboko pod povolenou zákonnou hranicí.   

Sváleno 7 hlasy, Ing. Fober se zdržel hlasování 

6. Euronet 

 Po celkovém a konečném vyúčtování finančního projektu v rámci Operačního programu 

přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013 je nutné uhradit dofinancování úvěru, kterou si 

Sdružení obcí povodí Stonávky (MOPS) vzalo u České spořitelny. Celková neuhrazená částka 

MOPS je 117.408,--Kč. Ta byla rozpočítána mezi všechny obce našeho mikroregionu 

v přepočtu na obyvatele. Naše obec se podílí částkou 13.320,--Kč. Projekt je již uzavřen. 

Schváleno 8 hlasy 

7. Dopravní značení 

Starosta seznámil ZO s projektem Mikroregionu obcí Stonávky na dopravní značení a 

bezpečnostní prvky Mikroregionu z Programu obnovy venkova. Starosta upřesnil, že 60% 

finančních prostředků je z kraje, 40% financí si hradí obce sama. Dále jmenoval pár míst, kde 

je dopravních značek zapotřebí: nové značky v Ropici přes přejezdy, vjezdy na hlavní silnice. 

1 dopravní značka stojí cca 700-800 Kč. Obec z tohoto projektu žádá o 15 ks dopravních 

značek. 

Zastupitelé schválili záměr účasti na projektu všemi 8 hlasy 

8. Dar škole  

Zřizovací listina Základní a Mateřské školy ukládá, aby finanční dary vyšší než 5.000.-Kč 

byly přijaty pouze s předchozím písemným souhlasem ZO. Paní ředitelka ZŠ a MŠ tedy 

požádala o schválení finančního daru ve výši 10.000 Kč.  

Ing. Fober – vyjádřil, že chce znát z důvodu průhlednosti jméno dárce – nebylo zodpovězeno 

Zastupitelé schválili dar 6 hlasy Ing. Fober a p. Plekanec se zdrželi hlasování  

9. Energie pod kontrolou 

Starosta informoval ZO o možnosti zapojení se do ojedinělého a prověřeného projektu 

„Energie pod kontrolou“ pro obce a města znamená pro obec zajištění nákupu energií na 

velkoobchodních trzích, neustálé monitorování smluvních vztahů a fakturací za dodávky 

energií a snižování spotřeby obnovou veřejného osvětlení a kotelen. Projekt Energie pod 

kontrolou je totiž kvalitní dlouhavý plán perspektivní spolupráce, který obcím umožní, že 

výdaje na energie budou pod neustálou kontrolou špičkových odborníků a expertů. Do tohoto 
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projektu se mohou připojit k obci i jednotliví občané a ušetřit 20-30% nákladů zaplacených za 

energie. Zbývá ještě řádně prověřit nabídku Obecně prospěšné společnosti, tam kde již 

využívají jejich služeb. 

10. Splašky pod osmibytovkou  

Pan Gellér informoval obec, že pod č.p. 171 vytékají splašky. Starosta je pro, aby byla pro 

horní část obce vybudována čistička odpadních vod. V současné době probíhá studie 

proveditelnosti tohoto záměru.  

Diskuze: 

Ing. Fober – proč je skluz ve výstavbě chodníku, kdy je termín předání pracoviště.   

 Termín předání staveniště je naplánován. Je však nutné dodělat stavební 

povolení na II etapu chodníku a časově zkoordinovat napojení obou etap při 

jeho výstavbě – dodal starosta. 

p. Lipowski – podhled na kapli, parkoviště u kaple. Upozornil, že lidé se smějí postupu 

vysypání parkoviště, proč nebyla nejdříve sundaná ornice před zasypáním drtě.  

Bc. Karczmarczyk – dotaz k inženýrským přeložkám, kolik kusů přeložek vodovodů bude. 

 Starosta odpověděl, že budou přeloženy dva vodovdy v km 2,764 a v km 3,280 

p. Lipowski upozornil, že již skončil vegetační klid a stále se nic neděje s vrbou, na kterou již 

několikrát upozornil a dále se ptal, pokud vrbu strhne vítr, kdo bude odpovědný za škodu. 

Další dotaz směřoval na úřední desku. Proč jsou písmenka tak malé, že se nedají číst. 

Pracovnice obce tenhle nedostatek dají do pořádku, i když někdy se nasbírá tolik dokumentů, 

že prostě není možné mít vše na papíru velikosti A4 normálním písmem. Jinak veškeré 

dokumenty jsou na elektronické úřední desce a samozřejmě také k nahlédnutí na obecním 

úřadě.  

p. Plekanec se dotázal, jak to je se správcováním sportoviště 

 Starosta obeznámil ZO, že dohodu o provedené práci obec uzavřela s paní 

Neumanovou Irenou 

p. Lipowski se dotázal na správce hřbitovů. Ví, že správci ani na jedno veřejné pohřebiště 

nejsou a že to dělá pan Košut s pracovníky VPP. 

 Starosta vysvětlil, že obec má na tento rok pracovníky VPP, které obec využívá 

i na úpravu pohřebišť. Když obec sháněla správce pohřebišť nikdo se na 

nabízené pracovní místo. Na správce evangelického pohřebiště bylo jednáno 

také se starostkou obce Vělopolí, tam taktéž nikdo z občanů neprojevil zájem o 

tuto práci.  

p. Plekanec – popelnice paní Ćmielové. V minulosti byla paní Ćmielové zapůjčena popelnice, 

kvůli nemocnému členu rodiny a zvýšenému odpadu. Popelnice byla zapůjčena bezúplatně, a 

pokud došlo k jejímu odcizení nebo ztrátě, měla by být v plné výši obci uhrazena. V současné 

době se takové případy zvýšeného odpadu řeší bezplatným poskytováním černých pytlů na 

smíšený odpad. 
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Bc. Karczmarczyk – jeho dotaz směřoval k občanskému sdružení za zdravé životní prostředí, 

tudíž na pana Siwého. Ptal se, co vedlo o.s. k podání odvolání důležitého tranzitního koridoru.  

p. Neugebauer – upozornil, že na evangelickém pohřebišti neteče voda. Tento problém se 

bude snažit pan Košut vyřešit co nejdříve. Dále upozornil na špatný stav 2 kusů lip v parku. 

p. Siwý se zeptal starosty, v jakém stádiu nachází schvalování 2 změny územního plánu. 

 Starosta – 2. Změna územního plánu je ve fázi projednávání na MěÚ Třinec a 

Archplan přepracovává připomínky zúčastněných orgánů.  

 Bc. Karczmarczyk se ptal, zda je v územním plánu také počítáno i se 

zalesněním – pan Siwý na tohle odpověděl, že zalesnění v plánu není, protože 

to není vedeno jako veřejně prospěšná stavba. Obec se sice k tomuto 

odvolávala, nicméně zbytečně.  

p. Siwý předal starostovi dokument, který by rád zveřejnil v dalším čísle Střítežského 

zpravodaje, který by měl občany nabádat k tomu, že každý vzrostlý strom je velmi důležitý a 

že zachytí velké množství znečišťujících pevných látek z ovzduší, takže všem lidem chrání 

zdraví. 

 Mgr. Kapitanovová upozornila na nový zákon, který umožní lidem kácet na 

své zahradě jakýkoli strom bez povolení obce, což je škoda. 

11. Závěr zasedání: zasedání ukončil starosta obce v 18:37 hod. 

 

 

 

Podpisy ověřovatelů zápisu:            Podpis starosty obce: 

Ing. Fober  Miroslav …………………………                Petr Machálek 

 

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

             

 

 

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


