
Zápis z XXIV. zasedání ZO Střítež  

 

ze dne 11. 9. 2013 

 

 

1. Starosta obce zahájil zasedání ZO v 17.00 hod, přítomno bylo všech 9 členů. 

Starosta konstatoval nadpoloviční většinu členů ZO a tím jednání za usnášeníschopné. 

Zapisovatelkou byla určena Jana Chwistková. 

2. ZO schválilo program XXIV. zasedání ZO Střítež. Za ověřovatele zápisu byli zvoleni p. 

Zahradnik Zbygniew, p. Košut Miroslav. 

3. Kontrola usnesení – starosta konstatoval, že v minulém zastupitelstvi nebyl uložen žádný úkol 

k projednání. 

4. Pan Zahradník přečetl a doporučil ZO schválit III. úpravu rozpočtu obce na rok 2013.  

p.Fober – připomínka k položce silnice-jaké byly více práce na chodníku a jaká je částka 

starosta – podal vysvětlení-vícepráce činí 17 596 Kč. Důvody: 1. požadavek SSMSK- napojení 

stávající komunikace k chodníku musí být proveden žulovými kostkami. Splnit tuto podmínku je 

pracnější a dražší než plánované napojení v projektu zakreslené. 2. Z důvodu zajištění větší 

únosnosti, ale především k zajištění lepšího odvedení povrchových vod z pozemků ležících za 

chodníkem, provést hlubší výkop, který byl následně zasypán hrubým kamenivem.  

p. Fober – vznesl připomínky k nedostatečné kontrole ze strany obce a stavebního dozoru. 

Poznamenal, že stavba je provedena kvalitně.   

starosta- ing. Wilkonský, který stavbu dozoroval průběžně. Detailní prohlídky probíhaly vždy 

v úterý na stanoveném kontrolním dnu. 

p. Fober-žádá dát do zápisu následující text: Podle novely stavebního zákona platné od 1.1.2013 

Hlava IV, paragraf 152 Stavebník, odst. 4 

U stavby financování z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je 

stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby. Pokud zpracovala 

projektovu dokumentaci pro tuto stavbu osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, 

zajistí stavebník autorský dozor projektanta, případně hlavního projektanta nad souladem 

prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací. Zvláštním právním předpisem se myslí 

zákon 360/1992 (zákon o autorizaci), což je náš případ. Projekt zpracovala autorizovaná osoba. 

p. Fober – doporučuje, aby byly uplatněny penále vůči firmě za nedodržení termínu ukončení 

stavby 

starosta – vysvětluje, že ve změnovém listu č. 1 bylo odsouhlaseno prodloužení termínu 

dokončení stavby o 15 pracovních dnů, a to z důvodu požadavku Správy silnic MSK položit 

žulové kostky mezi chodníkem a asfaltovou silnicí. Proto nemůže být sankce uplatněna a dodal, 

že stavba byla předána 10. 9. 2013 

5. Starosta předložil ZO ke schválení Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni-

přeložky vodovodu SO 324, SO 325 ke stavbě „Silnice I/68 Třanovice-Nebory“. 

6. Starosta hovořil o dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě pozemku p.č. 1162/1 od Zemědělského 

podniku Razová. Starosta znovu navrhuje projednat se zástupci zemědělského podniku Razová 

nejasnosti v dodatku. 

7. Starosta předložil ZO ke schválení Smlouvu o energetickém poradenství a správě odběrných míst 

pro spotřebu el. energie a zemního plynu mezi OPS Energie pod kontrolou se sídlem v Hodoníně 

a obcí Střítež. Dále dodal, že smlouva byla projednána s právníkem a zastupitelstvo mělo rovněž 

možnost se s ní seznámit. Starosta navrhuje smlouvu schválit. Následnou spoluprací by mělo 



dojít k další úspoře v nákupu elektrické energie a plynu.  Připomněl, že tuto spolupráci mohou 

uzavřít i občané naší obce a bezplatně využít služeb této společnosti . 

 

Různé 

 

 Starosta navrhl ZO ke schválení Smlouvu o zřízení  věcného břemene na pozemku p.č. 

1112/12 na vodovodní připojku pro rodinný dům č.p. 277 p.Danuše Hercové  a Jarmily 

Kičmerové 

 Starosta předložil výsledky výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu: Pokládka 

a fixace asfaltového recyklátu na MK č. 3 v katastru obce Střítež. Byly osloveny 4 firmy. 

Vítězem výběrového řízení (nejnižší nabídka) je firma SWIETELSKY stavební s.r.o., 

Jahodová ul. 60, 620 00 Brno. Starosta pak předložil Smlouvu o dílo s touto firmou, přečetl 

tuto smlouvu. Vzhledem k připomínkám zastupitelstvo obce uložilo starostovi smlouvu 

s firmou znovu projednat a na příštím zasedání navrhnout ke schválení. 

 Starosta navrhl schválit Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a o 

právu stavby  na zřízení  elektrické přípojky NNk na pozemku p.č. 1141/2 v k.ú. Střítež pro 

stavbu rodinného domu na p.č. 147/1 p. Martynka. 

 Starosta navrhl schválit ZO vypracovat projektovou dokumentaci k územnímu a stavebnímu 

řízení pro výstavbu  Obslužné příjezdové komunikace na pozemku p.č. 1118/5. 

 Starosta navrhl ke schválení ZO finanční dar ve výši 5 000,- Kč p. Lipovskému u příležitosti 

jeho životního jubilea za dlouholetou a zodpovědnou práci ve funkci správce KD. 

 Starosta předložil ZO žádost o bezplatný pronájem KD pro Klub důchodců na 22.10.2013. 

Zastupitelé, po diskusi, navrhli změnit podmínky pronájmu v prostorách KD pro neziskové 

organizace naší obce a to takto: Dnem 11. 9. 2013 dochází k osvobození poplatku za nájem . 

Služby spojené s nájmem (el. energie, topení, ubrusy) budou hrazeny nájemci i nadále. 

 Starosta přečetl Žádost o změnu čerpání dotace Římskokatolické církve a následně předložil 

ZO ke schválení Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Střítež. 

Dotace byla původně určena na opravu podlahy, v průběhu letošního roku však došlo 

k poškození kostelních varhan a tím i k nutnosti změnit využití přidělené dotace. 

 Starosta poděkoval všem, kteří se podíleli na úpravě III. oddělení MŠ v prostorách nad poštou 

a zároveň poděkoval všem (rodičům, zaměstnancům obce, školy a školky), kteří se podíleli 

na úklidových pracech po výměně oken v budově Základní a Mateřské školy a zdůraznil, že 

jen díky této nezištné pomoci mohla naše škola a školka zahájit výuku v řádném termínu. 

   Starosta obce informoval o Žádosti firmy Ruskontakt s.r.o o výpověď nájmu nebytových 

prostor dohodou   z objektu Domu služeb č.p.213 k 30.11. 2013. 

 Starosta informoval  o  pokračování příprav a s fází vyvlastňování pozemků pro výstavbu 

přeložky silnice na připravovaném úseku I/68 Třanovice – Nebory. 

 Starosta obce informoval  o řešení dopravní situace a vedení objízdné trasy při opravě 

předpolí mostu na silnici I/11 v k.ú. Ropice. 

 Starosta obce informoval o Stanovisku k žádosti o sjednání nápravy - autobusová zastávka 

Střítež, U Parku. Nejedná se o budování zastávky, ale pouze o rozšíření plochy pro 

vystupování občanů z autobusu.  

 Starosta obce informoval o Oznámení o zahájení správního řízení o uložení pokuty Českou 

inspekcí životního prostředí v areálu zemědělské provozovny v obci Střítež. Na základě 

upozornění obce o špatném nakládání s odpady v areálu zemědělského podniku, Česká 

inspekce ŽP provedla kontrolu přímo v provozovně a na základě zjištěných nedostatků se 

chystá majitele finančně postihnout. 



 Starosta obce informoval o zřízení sociální pomoci v prostorách KD zaměstnanci Městského 

úřadu v Třinci. Toto oznámení je vyvěšeno a bude sloužit všem občanům v obci, kteří o 

službu projeví zájem. 

 Starosta obce informoval o vydaném kolaudačním rozhodnutí ke stavbě pivovaru firmy 

Radas Collection still s.r.o. Konstatoval, že projekt byl v průběhu výstavby přepracován a 

jeho výrobní kapacita byla snížena dvacetinásobně. V průběhu schvalovacího řízení byly 

postupně dodány všechny chybějící vyjádření nezbytné k řádné kolaudaci.   

 Starosta informoval o Žádosti Základní umělecké školy A PLUS, spol. s. r. o. o zřízení 

pobočky v naší obci. Věc je v řízení. 

 Starosta informoval o sjednaném pojištění právní ochrany pro samosprávné celky s firmou 

D.A.S.  Jedná se o právní ochranu všech zastupitelů a zaměstnanců OÚ.  

 Starosta informoval o výdajích na akci „Střítežské léto“. Kdo má zájem, může nahlédnout do 

účetní evidence na OÚ. 

 Starosta informoval o nabídce firmy Zemědělský podnik Razová, státní podnik v likvidaci 

odprodat některé pozemky v katastru naší obce. Podmínky odprodeje budou upřesněny. 

 

p. Lipowski – vznesl dotaz na situaci na mostě přes Černý potok, povrch vozovky není k dnešnímu 

dni opraven 

starosta – napíšeme znovu žádost 

p. Kajzar Jiří – žádal zastupitelstvo, aby řešilo otázku kulturního zázemí (boudy na hřišti) a 

doporučil, aby prostředky nutné ke zbudování nových stánků, byly zahrnuty do rozpočtu na nový 

rok. Dále poznamenal, že také elektro instalace je již nevyhovující a během akcí dochází k častým 

výpadkům. 

p. Siwy – jak to vypadá se II. změnou územního plánu 

starosta – všechny přepracované podklady jsou odevzdány k prostudování na městském úřadě 

v Třinci.  V průběhu schvalovacího procesu II změny ÚP naší obce, došlo již počtvrté ke změně 

zpracovatele- tentokrát je to paní Dzivá, která materiály prostuduje a v příštím týdnu se ozve, dále 

dodal, že schvalovací proces je ve fázi před Veřejným projednáváním.  

p. Plekanec – předložil zápis z jednání Kontrolního výboru a žádá, aby tento zápis byl zveřejněn na 

na webových stránkách obce. 

p. Plekanec – vznesl dotaz k řešení přechodu pro chodce u Večerky Adélka 

p. Kapitanovová – informovala, celý proces výstavby přechodu musí projít územním i stavebním 

řízením. Řízení probíhá. 

 

   Zastupitelstvo bylo ukončeno ve 20.00 hod. 

 

 

 

Podpisy ověřovatelů zápisu:     Podpis starosty obce: 

        Petr Machálek 

Ing. Zahradnik Zbygniew …………………… 

      

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

 

 

 

Podpis zapisovatelky 

Jana Chwistková……………………………... 


