
Zápis z XXVI. zasedání ZO Střítež  

 

ze dne 18.12.2013 
 

1. Starosta obce zahájil zasedání ZO v 17.00 hod, přítomno bylo 8 členů, Ing. Piecha omluven. 

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

Zapisovatelkou byla určena Veronika Mikulová, DiS. 

2. ZO schválilo program XXVI. zasedání ZO Střítež. Za ověřovatele zápisu byli zvoleni Ing. Fober 

a paní Pyszková. 

3. Kontrola usnesení – starosta informoval o jednání se zemědělským podnikem Rázová s.p. 

v likvidaci o odkoupení pozemku pod komunikací vedoucí na Zálesí a pozemek podél Ropičanky 

naproti občana Kaminského. Zemědělský podnik nám nabídl pozemky za cenu 202 472,-Kč dle 

posudku č. 5106-196/2013. Pan Plekanec navrhl, aby se jednalo o věcném břemenu pro obec na 

99 let. Ing. Fober podotkl, že jestliže se jedná o jejich pozemek, jsou odpovědní za zimní údržbu. 

Druhý úkol se týkal nabídky firmy Keriani o odkupu pozemku 87/3. Starosta citoval 

korespondenci mezi obcí a firmou Keriani, z níž vyplývá, že obec v minulosti neměla zájem o 

odkoupení pozemku, na který není příjezdová cesta. Zastupitelstvo doporučilo nabídnout firmě 

Keriani vypracování znaleckého posudku na pozemek a pak jednat o nižší ceně tak, aby cena 

zaplacená nepřesáhla cenu odhadní. – úkol trvá 

4. Úprava rozpočtu č. V na rok 2013 – Ing. Zahradnik citoval zápis finančního výboru ke změně 

rozpočtu a za finanční výbor doporučil změnu ke schválení ZO. Viz příloha č. 1. Změna rozpočtu 

byla schválena 7 hlasy, pan Plekanec se zdržel hlasování. 

5. Návrh rozpočtu na rok 2014 – Ing Zahradnik citoval zápis finančního výboru k návrhu 

rozpočtu na rok 2014. K rozpočtu obce proběhla diskuze a paní Mikulová odpovídala na dotazy 

týkající se větších skoků finančních prostředků v rozpočtu na rok 2014. Rozpočet schválen všemi 

8 hlasy. 

6. starosta – seznámil zastupitele o záměru obce Střítež o pronájmu nebytových prostor a 

seznámil s předávacím protokolem firmy Ruskontakt s obcí Střítež. Firma předala nebytové 

prostory 2.12.2013 s tím, že prostory nebudou vymalovány z důvodu nutnosti opravy stropu. 

Firma Ruskontakt po této opravě uhradí fakturu za malování. Pan Plekanec se ohradil, že je 

škoda, že tento záměr nebyl schválen již na minulém ZO, obec mohla mít nového nájemníka od 

1.1. a tím  i příjem do rozpočtu obce. Záměr obce pronajmout nebytové prostory nad poštou byl 

schválen všemi 8 hlasy.  

7. Směrnice o zadávání veřejných zakázek. Starosta obce seznámil ZO se zásadními změnami 

směrnice platné od 1.1.2014. Ing. Fober vyjádřil zásadní nesouhlas se zmírněním zákona a 

zvýšením limitů pro výběrová řízení malého rozsahu, když obec si může pravidla zpřísnit. Dle 

jeho názoru je nový zákon kontraproduktivní, když všichni opakovaně vyhlašuji boj proti korupci 

a tedy zpřísnění podmínek. Zveřejňováním výběrových řízení by sice došlo k složitějšímu 

procesnímu výběrovému řízení, avšak rozhodně více přihlášených firem dokáže podstatně snížit 

konečnou cenu. Rovněž nemůže nikdo namítat že byly záměrně osloveny firmy, na které existují 

dřívější, třeba i osobní kontakty. Nicméně nový zákon tyto limity mění, proto se mění také 

směrnice obce Střítež. Směrnice schválena 5 hlasy, pan Košut, Fober a Plekanec se zdrželi 

hlasování. 

8. Vodné na rok 2014. Firma SmVaK opět zvyšuje ceny vodného na rok 2014, obec Střítež tedy 

zvyšuje poplatek za vodné na 33,08 Kč/m
3 

bez DPH, tj. 38,04 Kč/m
3 

včetně 15% DPH. Cena 

vodného na rok 2014 odsouhlasena všemi 8 hlasy. 



9. Starosta obce seznámil ZO s dohodami o provedené činnosti a provedení práce na rok 2014. 

Správce kulturního domu zůstává pan Lipowski, správce sportoviště pan Gryga a úklid na obci 

bude i nadále vykonávat paní Neumannová. 

10. Obecně závazná vyhláška obce Střítež 1/2013 o místním poplatku za provoz systému 

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

seznámil ZO se změnou ve vyhlášce, která se týká ročního poplatku za „odpady“. Částka se 

zvyšuje ze 460,-Kč/os/rok na 500,-Kč/os/rok.  Osvobození zůstává stejné a sleva na přiblížení ve 

výši 20% z poplatku také. OZV schválena ZO všemi 8 hlasy. 

11. Dotace na činnost neziskových organizací viz příloha č. 3. Obec Střítež na příští rok rozdělí 

mezi neziskové organizace celkem 120 000,-Kč. Na tohle téma proběhla diskuze a pan Herec se 

ptal zastupitelů, proč nedostane dotaci také SDH. Starosta doporučil panu Herecovi, aby podali 

na obec písemnou žádost o dar a v příštím roce podali žádost o dotaci do konce měsíce října dle 

směrnice obce Střítež. Zastupitelé schválili rozdělení dotace 7 hlasy, pan Plekanec se zdržel 

hlasování. 

12. Zálohová faktura pro firmu Nehlsen. Starosta obce přednesl návrh firmy Nehlsen o zálohové 

faktuře na svoz odpadů v obci ve výši 630.000 Kč. Zálohovou fakturou uhrazenou v měsíci lednu 

2014 ušetří obec 8% z ceny. Zálohovou fakturu ZO schválilo všemi 8 hlasy. 

13. Změna katastrálních hranic. Starosta obce citoval dopis od obce Smilovice, v němž nás žádají 

o změnu hranic obcí. Podmínkou pro změnu hranic je odsouhlasení dohody zastupitelstvem obce 

Střítež. Změna hranice k.ú. je navržena z důvodu průběhu stávající hranice vodním tokem 

Ropičanka. Starosta nedoporučil zastupitelstvu odsouhlasit změnu katastrálního území z mnoha 

důvodů, jedním z nich je neplatnost a nákladnost nových map obce Střítež, kterou bychom 

museli pořídit. Zastupitelé tuto změnu neodsouhlasili jednoznačně všemi 8 hlasy. 

14. Výběrové řízení na zpracování dokumentace. Starosta informoval ZO že dne 17.12.2013 

proběhlo výběrové řízením zpracování projektu „Energetické úspory objektu KD ve Stříteži“. 

Výběrová komise složená z pana Košuta, paní Mikulové a Mgr. Kapitanovové vybrala z došlých 

tří nabídek firmu ASA EXPERT, která podala nejnižší nabídkovou cenu 189.123,-Kč vč. DPH. 

Dalšími firmami byla firma CHALUPA A SYN a firma RH PARTNER ENGENEERING. ZO 

schválilo výsledky výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace všemi 8 hlasy.  

15. Finanční příspěvek na provoz záchranné stanice Bartošovice. Stejně jako v loňském roce 

přišla na obec žádost o finanční příspěvek na provoz záchranné stanice na rok 2014. Tato 

nevládní organizace provozuje záchrannou stanici již od roku 1992 a touto organizací za tu dobu 

prošlo již téměř 17 tisíc zraněných, či jinak handicapovaných volně žijících živočichů, zástupců 

více než 218 druhů naší fauny. ZO odsouhlasilo příspěvek ve výši 1.000,-Kč 7 hlasy, pan 

Plekanec se zdržel hlasování, protože navrhoval částku vyšší. 

16. Arriva  MORAVA a. s. Jako každý rok obec doplácí na dopravní obslužnost víkendových 

spojů, ani příští rok nebude výjimkou. Návrh smlouvy zavazuje dopravní firmu Arriva zajistit 

dopravní obslužnost nad rámec dopravní obslužnosti kraje provozováním veřejné linkové 

dopravy formou závazku veřejné služby ve prospěch objednatele dle schválených jízdních řádů 

linek projíždějících naší obcí. Částka na příští rok činí 82.735,-Kč. Zastupitelé odsouhlasili 

částku všemi 8 hlasy a pověřili starostu podpisem smlouvy.     

17. Lípa na katolickém pohřebišti. Starosta obce informoval ZO o nutnosti pokácení jedné vzrostlé 

lípy na katolickém pohřebišti, která začíná být nebezpečná pro okolní hroby a chodník, 

nacházející se v těsné blízkosti. Starosta také informoval, že se na strom bylo dívat několik firem 

a strom bude nutné pokácet z plošiny z důvodu možného poškození cizího majetku jako jsou 

hroby a střecha kostela. Navrhl zastupitelům schválit záměr obce na prodej palivového dříví 

z této lípy, který bude činit přibližně 5 m
3 

v ceně 400,-Kč/m
3
. Zastupitelé schválil tento záměr 

všemi 8 hlasy. 



18. Starosta obce informoval o jednání se správnou železnic a dopravních cest o provozování 

čekárny v železniční zastávce Střítež, která je od 1.11.2013. Obec Střítež by měla zájem tuto 

čekárnu provozovat, pokud by SŽDC nabídla obci vhodné podmínky. Starosta dále upozornil, že 

lidé ze Stříteže tuto zastávku moc nevyužívají, protože na spoje chodí včas, ale lidé z okolních 

obcí mnohdy na spoje čekají delší dobu. Pokusí se tedy na sněmu starostů navrhnout spolupráci 

v udržování a provozování této čekárny. Náklady spojené s touto údržbou by totiž musela 

zajišťovat obec Střítež. Jednalo by se konkrétně o otevírání a zamykání čekárny a její úklid a 

spotřebované energie za světlo a teplo. O dalším jednání bude starosta zastupitele informovat na 

dalším ZO. 

19. Firma Inkos Ostrava, a. s. Starosta obce informoval o návrhu Smlouvy na zřízení práva 

odpovídajícího věcnému břemeni na stavbu „SO 464 – Přeložka sdělovacích kabelů přístupové 

sítě v km 2,780“ na obecních pozemcích p.č. 82/1 a p.č. 82/10 v rámci stavby přeložky „Silnice 

I/68 Třanovice – Nebory“. Starosta upozornil, že tato přeložka je pro obec nevýhodná z důvodu 

eventuální výstavby čističky. ZO uložilo starostovi projednat s firmou Inkos možnost převedení 

přeložky na jiný pozemek. 

20. Oprava příjezdové komunikace k budově šaten. Starosta informoval zastupitele, že poškozená 

příjezdová komunikace k šatnám byla firmě Domaster podána k reklamaci, z důvodu vytvoření 

hlubokých kolejí. Firma domaster odkryla dlažbu a po řádném přezkoumání konstatovala, že 

dlažba byla řádně provedena a tudíž se na ni nevztahuje reklamace. Do zápisu uvedla, že možná 

příčina deformace cesty může být z důvodu blízkosti přilehlé žumpy, která byla přeplněna v době 

prohlídky, prosakem starého potrubí od školy nebo podložím komunikace, které je z jílu. 

K prohlídce existuje fotodokumentace. Náklady na opravu komunikace firma vyčíslila na 59 tis. 

Starosta obce cenu usmlouval na 47.792,60 Kč včetně DPH. 

21. Místostarostka informovala neziskové organizace, že od 1.1.2014 platí nová změna 

živnostenského zákona, která zakazuje na akcích pořádaných neziskovými složkami prodávat 

alkoholické nápoje s obsahem alkoholu vyšším než 15%. Na prodej těchto alkoholických nápojů 

bude nutná v příštím roce koncese, kterou vyřizuje živnostenský úřad v Třinci.    

22. Diskuze:  

 P. Herec navrhl spojit výstavbu osvětlení s budováním rozhlasu a vznesl dotaz na využití 

malotraktoru pro občany obce 

 P. Lipowski  urgoval problém nebezpečné vrby na Zálesí 

 P. Plekanec vznesl dotaz na zimní údržbu místních komunikací. Tento bod byl řešen na 

minulém ZO. Zimní údržbu v této zimní sezoně bude provádět Marian Zawadzki a pan 

Chlebek. 

  Zastupitelstvo bylo ukončeno ve 20.00 hod. 

 

 

 

Podpisy ověřovatelů zápisu:     Podpis starosty obce: 

        Petr Machálek 

Ing. Fober Miroslav …………………… 

      

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

 

 

 

Podpis zapisovatelky 

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


