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Zápis z XXVII. zasedání ZO Střítež ze dne 19.2.2014 

1. Zahájení: starosta obce Střítež p. Petr Machálek v 17.00 hodin, účast - 8 členů ZO, p. ing. 

Fober omluven  

2. Schválení programu: do bodu č. 8 přidán pozemek s par. č. 1196/9 - schváleno 8 hlasy. 

3.  Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu:  zapisovatelka -  Bujoková Jiřina,  

ověřovatelé zápisu – ing. Zahradnik, Košut Miroslav – schváleno 8 hlasy. 

4. Kontrola usnesení:  

bod 26/449 - odkup pozemku zemědělského podniku Razová - v jednání se pokračuje 

bod 26/450 – odkup pozemku  par.č. 87/3 - v jednání se pokračuje 

bod 26/466 - přeložka sdělovacích kabelů – jednání s firmou Inkos Ostrava a investorem 

stavby ŘSD – jednání pokračuje 

5. Záměr obce na pokračování stavby Stavební úpravy u evangelického hřbitova SO 01 

Sociální zařízení, SO – 02 Zpevnění plochy a parkoviště: stavební povolení bylo prodlouženo 

do 30.11.2014, projekt byl zpracován ing. Čejkou, bude dopracován dle platných norem, 

bude doplněno o výškové zaměření a rozpočet projektu. Po té bude zveřejněna Výzva 

k podání nabídky – výběrové řízení na tuto stavbu. 

- p. Kotas – drenáž není dle projektu, panely jsou umístěny na soukromém pozemku 

- Mgr. Kapitanovová – stavba byla řádně zkolaudována 

 - schváleno 8 hlasy 

6.  Záměr obce na provozování a pronájem vodovodu Střítež – Ropice Zálesí:  

-  7 pro, 1 se zdržel hlasování (Plekanec) 

7.  Pronájem nebytových prostor v domu služeb čp. 213: jediný zájemce p. Bartoníková, 

nájemné stanoveno jako doposud 2676,00 Kč/měsíčně, teplo 1x ročně na základě přepočtu 

dle platné vyhlášky, vodné čtvrtletně 38 m2 rovněž dle platné vyhlášky, odpadní vody 20% 

z vývozu, komunální odpad  čtvrtletně 416,00 Kč 

p. Bartoníková – záměr 2 zaměstnanci, kadeřnictví, masáže na objednávku, modeláž nehtů, 

půjčovna bižuterie, záměr do budoucna – pivní koupele 

p. Lipowski – nemohlo projít hygienou, určitě je požadavek na 2 toalety 

p. Bartoníková – povolení hygieny má již vyřízeno, jedná se o službu, stačí 1 toaleta 

– schváleno 8 hlasy. 
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8. Záměr obce na převod pozemku prač. č. 556/2 a 1196/9:  Státní pozemkový úřad Ostrava 

pozemek 1196/9 – 4m2 by bylo možné převést bezúplatně po doložení potřebných 

dokumentů, o pozemek 556/2 je nutno písemně požádat, vše doložit požadovanými 

dokumenty - schváleno 8 hlasy. 

9. Zařazení obce do územní působnosti Místní akční skupiny Pobeskydí (MAS) na období 

2014-2020:  jedná se o nové dotační období, 3 lidé zabývající se sběrem, zpracováním 

žádostí o dotace obcím a podnikatelům, loni jsme podali 1 žádost bezúspěšně, poplatky 

neplatíme – 8 hlasů pro 

10. Různé:  

- žádost o příspěvek na plavecký výcvik pro ZŠ a MŠ Střítež – pro 44 žáků, bazén 

v Havířově, příspěvek na žáka 150,00 Kč celkem se jedná o 6600,00 Kč – 8 hlasů pro  

- převod hospodářského výsledku za rok 2013 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Střítež ve 

výši 10204,09 Kč do rezervního fondu – 8 hlasů pro 

- povolení využití parku k dopravní výchově pro ZŠ a MŠ Střítež – škola má již zakoupeny 

přenosné dopravní značky, na asfaltové ploše v obecním parku bude provedeno vodorovné 

vyznačení dopravního hřiště – 8 hlasů pro 

- 11.9.2013 bylo přijato usnesení o osvobození od placení nájmu v kulturním domě pro 

místní organizace, v roce 2008 usnesení 21/307 z 13.8.2008 – 1 akce zdarma (nájemné i 

služby), nutno revokovat toto usnesení, místní organizace budou nadále hradit energie a 

použití ubrusů - 8 pro  

p. Kajzar – placení za služby je i tak pro organizace demotivující, mělo by se rozlišovat  

například: každá další akce levnější 

starosta – ceníkem se budeme zabývat na dalším zasedání 

- darovací smlouva č. FM/3/j/2014/Ch na pozemek 1141/6 ostatní plocha, silnice – ve správě 

Správy silnic MSK – pozemek pod nově vystaveným chodníkem podél silnice č. III/4763 (OÚ 

– trafostanice) – 8 hlasů pro přijetí daru 

- od 1.1.2014 novela nařízení č. 37/2003 Sb. – změny v oblasti odměňování členů ZO, 

zastupitelé se dohodli na odměnách členů ZO ve stejné výši jako doposud, výše odměn je v 

rozmezí upraveného novou metodikou – 8 hlasů pro 

- starosta informoval o Usnesení Policie ČR o odložení trestní věci podezření ze spáchání 

přečinu porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 odst. 1 odst. 2 pís. a) 

trestního zákoníku a přečinu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 pís. a) 

trestního zákoníku, kterého se měl dopustit podezřelý neznámý pachatel z 10.6.2013 

p. Plekanec se podivuje, proč je tato informace až nyní 

- úhrada členského příspěvku na rok 2014 Sdružení obcí povodí Stonávky, příspěvek na 

obyvatele 15,00 Kč – celková suma po zaokrouhlení na stovky činí 15000,00 Kč – 8 hlasů 

pro 
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- faktura Sdružení obcí povodí Stonávky neinvestiční podíl na realizaci projektu „Poradenství 

a informační systém v obcích Mikroregionu povodí Stonávky“ vklad pro rok 2014 činí 

100540,00 Kč – 5 pro, 3 se zdrželi hlasování (Košut, Plekanec, ing. Piecha) 

- Smlouva s firmou Digis, spol. s r. o. na aktualizaci údajů v geografickém prohlížeči k. ú. 

obce Střítež – jedná se o smlouvu o dílo vždy na jeden kalendářní rok, nově budou zavedeny 

do programu sítě, II. změna územního plánu, systém bude podporovat přístup přes internet i 

pro občany pod názvem „Občan server“  – 8 pro 

- oprava místních komunikací – máme dosud u kostela recyklát, který měl být použit na 

opravu komunikace za kostelem; vysoutěžená firma konstatovala, že nemůže být použit ve 

svahu; v současné době je potřeba opravit zvláště komunikaci u p. Kučery směrem k p. 

Minářové 

p. Mach – žádost o úpravu přístupu na vlakové nádraží Ropice Zálesí 

oprava MK – schváleno 6 hlasů pro, 2 se zdrželi hlasování (ing. Piecha, Plekanec) 

- Majetkoprávní  vypořádání pozemků v k. ú. Střítež – pozemky pod chodníky, Ředitelství 

silnic a dálnic ČR nabízí převod pozemků darovací smlouvou, účtovat bude poměrnou část 

za vyhotovení geometrického plánu, který je nutný pro vyhotovení darovací smlouvy; 

v seznamu pozemků jsou i části vedle chodníků s alejí stromů, obec nemá techniku na jejich 

údržbu; emailovou korespondencí p. starosta vysvětlil naše požadavky i podmínky, jaké 

máme, budeme požadovat převést pozemky jen pod chodníky 

- uzavření čekárny ČD – obce Řeka, Smilovice a Vělopolí byly osloveny s žádostí o 

vyjádření, zda by se podílely finančně na provozu čekárny; především cestující, kteří čekají 

na přípoje, využívají čekárnu déle, než místní, kteří přijdou k vlaku na čas a odjedou; 

vyjádřila se pouze obec Vělopolí; čekárna je nadále uzavřena,  počkáme na vyjádření 

okolních obcí 

- p. Mach – znovu prosí o připomínkování jízdních řádů, zvláště se jedná o ranní spoj na 

směnu, kdy vlak v Českém Těšíně nemá přípoj - schází 2 minuty, aby se zaměstnanci dostali 

do Konské 

- v roce 2014 dále pokračuje Operační program přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007-

2013, dále jsou organizovány plánované akce pro děti ve spolupráci se sdružením obcí 

Mikroregionu Terchovská dolina, v těchto dnech jsme obdrželi platbu za drobné aktivity 

z období do 06/2013 

- v březnu proběhne schůzka ohledně výstavby domova seniorů – starosta apeluje 

zastupitele obce, aby se jednání zúčastnili 

- dne 27.3.2014 proběhne v kulturním domě ve Stříteži akce euroregionu „Prevence zvyšuje 

bezpečnost občanů“ zaměřeno na bezpečnost seniorů, účast bude cca 20 obyvatel 

z polského Jaworze a dále 10 obyvatel  obcí Sdružení Povodí Stonávky za účasti policie, 

zdravotních pracovníků, hasičů a přednášejících, účastnit se na této akci mají možnost i 

senioři našich obcí do naplnění kapacity projektu (100 osob) 
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- Stonax o.p.s. – byl doposud dotován ze státního rozpočtu a příspěvků obcí, dotace již 

skončily; správní rada Stonaxu schválila útlum společnosti; pod Mikroregion obcí povodí 

Stonávky přejdou 2 zaměstnanci; informační centrum převezme buď obec Komorní Lhotka, 

nebo hotel či restaurace v téže obci 

- v základní škole úspěšně probíhá pro 11 seniorů počítačový kurz, spolupráce dětí a seniorů 

se osvědčila, spokojenost je na obou stranách; malou vadou jsou pouze stísněné prostory 

počítačové učebny 

- starosta informoval o některých údajích z ročního výkazu o knihovně: knihovní fond činí 

4073 titulů, návštěvnost za rok 2013 - 3350, počet návštěv na webových stránkách knihovny 

5691 

- Mgr. Kapitanovová – informace o Veřejnosprání kontrole, která proběhla v ZŠ a MŠ Střítež, 

Protokol ze dne 23.10.2013 – kontrolu provedla firma ing. Jiřího Turoně 

inventarizace v obci proběhla dle stanoveného plánu, proběhla ve dvou etapách  - prvotní 

inventura k datu 30.11.2013 a rozdílová inventura k 31.12.2013, dokladová inventura 

pohledávek, závazků a rozvahových účtu – celá agenda obsahuje celkem 20 soupisů včetně 

dalších příloh; předsedkyní komise p. Blahutová Renata, členové p. Pietrzyková Vanda a p. 

Košut Miroslav; inventur se účastnily zodpovědné osoby; byla sepsána inventarizační zpráva 

- dosud máme v majetku starou vlečku od malotraktoru, kterou jsme zatím nevyřadili, je třeba 

rozhodnou jak s ní dále naložíme, zda vyřadíme a dáme do šrotu, nebo se pokusíme 

odprodat – hlasování o návrhu vyvěšení záměru na prodej vlečky domácí výroby za nejvyšší 

nabídnutou cenu – 8 pro 

11. Diskuse:  

- p. Kajzar – cena za energie, mělo by dojít ke změně sazebníku;   

- p. Lipowski – již dříve byl sešit na odečet plynu, vody; vydává se mýdlo, jar, utěrky, ručníky 

- p. Kajzar - revitalizace objektů na hřišti 

starosta – z toho důvodu obec žádá o převod par. č. 556/2 od Státního pozemkového úřadu 

a poté budeme přemýšlet co dál 

Pálení čarodějnic – 30.4.2014 – problémy kde udělat oheň, prostor u šaten není na vhodném 

místě, na hřišti zase není voda, elektrická energie 

starosta reagoval, že společně se dojde k nějaké dohodě, buď se donese přenosné ohniště, 

nebo bude vybudováno ohniště nastálo 

- p. Kotas – dotaz zda probíhalo nějaké vytyčování pozemku kolem hřbitova v pondělí 

17.2.2014 

starosta: nic o tom neví, ale bylo zadáno ing. Čajkovi projektantu stavby, aby provedl  

výškové a polohové zaměření  stavby pro dokončení parkoviště a sociálního zařízení, 

pravděpodobně šlo o toto zaměření 
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- p. Mach – veřejné osvětlení za Zálesí – stále čekáme aspoň na 2 světla 

starosta: zatím dokumentace, která se dokončuje dle platných norem, bojuje se hlavně 

s životním prostředím 

 

12. Závěr:  Jednání ukončil starosta obce p. Petr Machálek v 19.10 hod. 

 

Podpis starosty obce: Petr Machálek 

 

 

Podpisy ověřovatelů zápisu:   ing. Zahradnik Zbygniew       ……………………………… 

Košut Miroslav  ……………………………… 

 

Podpis Zapisovatelky: Bujoková Jiřina …………………………………………… 

 


