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Zápis z XXVIII. zasedání ZO Střítež  

 

ze dne 26.03.2014 
 

1. Starosta obce zahájil zasedání ZO v 17.01 hod, přítomno bylo všech 9 členů zastupitelstva. 

Starosta konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů ZO a tím je jednání 

usnášeníschopné. 

Zapisovatelkou byla určena Veronika Mikulová, DiS. 

2. ZO schválilo program XXVIII. zasedání ZO Střítež.  

3. Za ověřovatele zápisu byli zvoleni Ing. Piecha a PhDr. Rusnoková. (všemi 9 hlasy) 

4. Kontrola usnesení  

– starosta informoval o jednání se zemědělským podnikem Rázová s.p. v likvidaci o odkoupení 

pozemku p.č. 1207/14. V tomto jednání došlo k posunu s tím, že pozemek 1207/14 bude dražší 

z důvodu plánované přeložky silnice I/68 a v telefonickém rozhovoru s pracovnicí firmy Inkos, 

s. r. o., paní Fölöpová (firma, která pro ŘSD, tj. investora plánované přeložky silnice I/68 

připravuje projekčně tuto stavbu), která mu sdělila, že by ŘSD mělo o pozemek p.č. 1207/14 

zájem, protože do něj stavebně zasahuje a navrhla, abychom na koupi tohoto pozemku netrvali a 

ŘSD si tento pozemek zakoupí přímo od zemědělského podniku Rázová, který je v současné 

době majitelem tohoto pozemku. 

- Starosta informoval o odkupu pozemku p.č. 87/3. Dne 26.3.2014 – nezávisle na ZO 

navštívil obec pan Radek Baloun – zástupce firmy Kerianni a informoval se o zájmu obce o 

odkupu předmětného pozemku. Starosta obce podal návrh, že pokud se cena pozemku bude 

do 50 tis., bude obec o koupi uvažovat. – úkol trvá 

5. Úprava rozpočtu č. I na rok 2014 – 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 6 hlasy, pan Plekanec, Piecha a Fober se zdržel hlasování. 

6. Žádost ŘSD o odnětí – starosta obce informoval ZO o žádostí ŘSD o odnětí pozemku s plněním 

funkce lesa o výměře 195 m
2
. Starosta dal návrh, aby žádosti bylo vyhověno za podmínky, že 

nám ředitelství ŘSD vymění pozemek se stejnou funkcí o přibližně stejné výměře. Ing. Piecha 

upozornil ZO, že nejsme povinni souhlasit s odnětím pozemku a můžeme počkat až na 

vyvlastnění. ZO schválilo žádost s podmínkou náhrady tohoto pozemku se stejnou funkcí a 

rovněž i osazením pozemku z rozpočtu ŘSD 

 Schváleno všemi 9 hlasy. 

7. Různé 

1. Úprava rozpočtu č. VI: roku 2013 – paní Mikulová seznámila ZO s poslední úpravou rozpočtu 

obce Střítež. (viz. příloha). Zastupitelstvo vzalo poslední úpravu rozpočtu na vědomí. 

2. Nedostatky zjištěné při kontrole ZŠ a MŠ Střítež. Starosta obce seznámil ZO se stanoviskem 

Krajské hygienické stanice (dále jen KHS). Základní hygienické nedostatky ze zápisu KHS: - 

úklidová komora je vybavena výlevkou s přívodem tekoucí studené a teplé vody, avšak není 

z důvodu poruchy vodovodního kohoutku využívána. Výlevka není používána také z důvodu 

častého ucpávání odpadu. Stěna v místnosti je čerstvě na podzim roku 2013 vymalována (při 

výměně oken celé školní budovy), je celá zvlhlá, zpuchřelá, není možnost vyloučit přítomnost 

plísně. Je velký předpoklad, že tento stav souvisí s problémem kanalizace a hydroizolace 

historické budovy školy. Dále starosta informoval o zpracovaném cenovém návrhu řešení 

odvlhčení zdi, která působí hygienické problémy ve školní jídelně. Z návrhu řešení vyplývá, že 

by se jednalo o investici ve výši cca 495 tis. bez DPH. Ing. Fober navrhl oslovit více firem 
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z důvodu větší možnosti výběru technologií i ceny. V současné době nejsou v rozpočtu obce 

finanční prostředky na toto řešení, nicméně zastupitelstvo pověřilo starostu zahájit kroky k řešení 

hygienických nedostatků ve škole. 

3. Žádost OSRR – starosta citoval žádost OSRR a jejich zájmu provozovat v parku prodej 

občerstvení ve stáncích ležících v místním parku. Navrhují sezonní provoz – dle počasí. Zisk by 

byl použit pro místní ZŠ a MŠ dle jejich požadavků a na financování akcí OSRR. Přínosem bude 

rovněž lepší zázemí a větší bezpečí pro děti oproti prostorám hospody za KD, kde jsou 

nebezpečná místa. OSRR žádá o stanovení podmínek obce, za kterých by mohli toto občerstvení 

provozovat.  

K tomuto tématu proběhla  diskuze. Zastupitelé položili mnoho otázek spojených s provozem 

tohoto občerstvení. Pan Kajzar upozornil, že děti se s rodiči nemají kde scházet, pivovar ve 

Stříteži nabídl pomoc při provozu.  

p. Místostarostka – upozornila na rozpor s řádem parku, který zakazuje konzumaci alkoholu 

v parku – p. Kajzar upozornil, že není problém s udělením výjimky 

p. Plekanec – usoudil, že jde o dobrý nápad a že by se tyto aktivity v obci měly podporovat. 

p. Pyszková  - upozornila na problém s toaletami a nutnost vyjádření sousedů k tomuto provozu. 

P. Kajzar odpověděl, že OSRR upřednostní ekonomické hledisko. Tzn. Že pokud bude levnější 

pronájem Toi Toi, upřednostní ho před pronájmem toalet v budově šaten.  

p. Rusnoková – upozornila na celkové hygienické poměry 

starosta – hřiště bylo pořízeno a opraveno z dotace, z žádosti není jasný záměr OSRR a je zde 

otázka proč pan Mohyla využívá OSRR ke svým aktivitám. Navíc zde zůstává nevyřešena otázka 

hygieny a veřejného pořádku. Dále starosta upozornil na nedořešené majetkové poměry drobných 

pozemků na hřišti (které nejsou v majetku obce Střítež) a s tím spojené problémy při možném 

pronájmu. P. Kajzar odpovídal, že živnost by byla na OSRR, pouze materiálové vybavení a 

produkty by byly poskytnuty panem Mohylou. Upozornil, že již při posledních akcích OSRR 

byla spolupráce s panem Mohylou a nebyly žádné problémy a spolupráce byla na vysoké úrovni.  

Místostarostka – položila otázku, zda má OSRR ověřeno, zda může tuto činnost vykonávat. A 

zda už mají představu o otevírací době „Zahrádky“ – p. Kajzar – ano, ověřil jsem to v zákoně. 

p. Mikulová – upozornila na možný rozpor s Obecně závaznou vyhláškou o poplatku za užívání 

veřejného prostranství dle zákona 565/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

p. Kajzar  - navrhl, aby obec vymezila své požadavky pro možný provoz letní zahrádky. 

Starosta – vyzval OSRR k předložení zprávy KHS k tomuto záměru a jeho stanoviska k provozu 

a navrhl, pokračovat v dalších jednáních až po vyjádření KHS. 

4. Jednorázový dar pro nově narozené děti. Starosta obce informoval ZO, že v minulosti na 

základě usnesení byl maminkám proplácen pobyt v porodnici. Poplatek je od 1.1.2014 zrušen. 

Starosta navrhl jednorázový finanční dar pro maminky ve výši 500,-Kč. Dar by byl vyplácen na 

základě doloženého rodného listu nově narozených dětí s trvalým pobytem v obci Střítež jejich 

zákonnými zástupci. Vyplácení darů nabývá účinnosti od 1.1.2014. Odsouhlaseno všemi 9 hlasy. 

5. Rozšíření prostor pro výuku v ZŠ z důvodu rostoucího počtu žáků. Starosta obce seznámil 

ZO s žádostí ředitelky ZŠ a MŠ Střítež, se situací, která během dvou let v základní a mateřské 

škole nastane. Je nutné rozšířit výukové prostory školy z důvodu nárůstu žáků. Tento problém 

byl jasný už při otevření 3. oddělení mateřské školy v prostorách domu služeb. V žádosti byla 

navržena dvě možná řešení tohoto problému do budoucna a to buď investicí do půdních prostor, 

které jsou v současnosti pouze zatepleny v podlahové části nebo pronájem a dočasném zřízení 

učebny v prostorách šaten.  
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6. Seznámení s příjmy a náklady za pronájem a služby kulturním domě. Starosta seznámil 

zastupitelstvo s náklady na služby a s výběrem za pronájem a energie v minulém roce a 

konstatoval, že podle tohoto výpočtu by se musely platby za energie minimálně 2x zvýšit. Proto 

navrhl platby ponechat ve stejné výši jako doposud. Dodal, že je jasné, že obec i v budoucnu 

bude vždy kulturu dotovat. Na tohle téma proběhla diskuze zastupitelstva se zúčastněnými 

zástupci neziskových organizací. Neziskové organizace i po diskuzi budou hradit pronájem za 

služby ze svých akcí. Nájem na všechny pořádané akce je dle usnesení z minulého ZO 

odpuštěno. Přehled nákladů spojených s pronájmem KD viz příloha. 

7. Provozování čekárny na železniční zastávce ve Stříteži. Na minulých zastupitelstvech bylo ZO 

informováno o možném znovuotevření čekárny u vlakové zastávky. Zároveň byly osloveny 

okolní spádové obce s pomocí ve financování při tomto záměru. Byla zpracována tabulka 

s předpokládanými výdaji na údržbu a provoz čekárny. Tato tabulka byla zaslána okolním obcím 

a čekáme na jejich reakci, zda se budou účastnit financování tohoto projektu. Předběžně by se 

obce Střítež, Vělopolí, Ropice, Smilovice a Řeka měli podílet stejnou částkou cca 355/měsíc.  

8. Parkoviště – dotace – Stonax – starosta informoval ZO o podání žádosti o dotaci 

Moravskoslezský kraj. Tuto žádost vypracovaly pracovnice firmy Stonax. Vzhledem k tomu, že 

obec finančně podporuje tuhle organizaci, nebude za podání žádosti poskytnuta žádná odměna. 

9. Kritika práce kontrolního výboru. 

Starosta informoval o:  

 nepochopení náplně práce a činnosti kontrolního výboru – dle usnesení § 119 odst. 3 

písm. a), b), c) zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kontrolní výbor kontroluje 

plnění usnesení zastupitelstva obce, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními 

výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti a plní další úkoly, jimiž jej 

pověřuje zastupitelstvo obce. V rozporu s těmito kompetencemi a povinnostmi jsou 

zápisy sepisovány účelově, směřují k záměrnému poškozování práce OÚ a statutárních 

zástupců obce a obsahují útoky osobního charakteru ve vztahu k vedení obce. V zápisech 

se objevují zřejmé nesprávnosti a nepravdy. Kontrolní výbor má ryze kontrolní funkci a 

charakter. Nelze jej používat k jiným cílům a záměrům.  

 zápisy KV postrádají formu, kterou předpokládá zákon, absentují přijatá usnesení s počty 

hlasujících členů výboru - § 118 odst. 3 zákona o obcích,  

 nejsou pověřováni členové výboru k jednotlivým dílčím kontrolám. 

 dílčí kontroly nejsou schvalovány kontrolním výborem v souladu se zákonem § 118 odst. 

3 zákona o obcích, 

 zastupitelstvo se nemůže vyjadřovat k usnesením KV – tyto neexistují. 

 poslední zápis ze dne 17.1.2014 nese prvky obcházení zákona o obcích, když přestože se 

zasedání kontrolního výboru zúčastnil toliko předseda výboru Plekanec a dále jen pan 

Fober – který ovšem není jeho členem - a kontrolní výbor tak nebyl usnášeníschopný, byl 

vyhotoven zápis ze zasedání kontrolního výboru a podepsali jej další členové kontrolního 

výboru, kteří se ovšem zasedání KV nezúčastnili – jmenovitě Duda, Piecha, který byl 

přítomen jen na začátku zasedání KV. 

 zápis ze dne 12.8.2013, kdy kontrolní výbor kontroloval, ačkoliv mu to nepříslušelo 

s poukazem na ustanovení § 119 odst. 3 zákona o obcích dva  zápisy ZO, a to ze dne 

20.2.2013, 6.5.2013, 12.8.2013, tak dokonce i v těchto zápisech jsou závažné nedostatky, 

nepravdy a zavádějící informace. Zastupitelstvo obce navíc nepověřilo tímto úkolem 

kontrolní výbor - § 119 odst. 3 písm. c) zákona o obcích. 

 opakované žádosti předsedy KV na zveřejnění zápisů KV na stránkách obce 

s připomínkami, že když obec nevyhoví, obrátí se předseda KV p. Plekanec viz. Výňatek 

citace z e-mailu: „ Po nahlédnutí na webové stránky obce Střítež konstatuji, že není zde 

zveřejněn zápis kontrolního výboru, ačkoliv jsem o to požádal pí Blahutovou. Žádám Vás 
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o zveřejnění uvedeného zápisu, neboť uběhlo již pár týdnů od jeho odevzdání na OÚ. 

V případě, že tomu tak nebude do konce tohoto týdne tj. do 14.3.2014, kontrolní výbor 

bude o této skutečnosti informovat příslušné orgány Mininsterstva vnitra a KÚ MSK 

v Ostravě“  - Zveřejňování zápisů kontrolního, finančního či jiného výboru obce nemá 

oporu v platné a účinné legislativě a žádný zákon nezakotvuje povinnost zveřejňovat 

zápisy výborů na webových stránkách obce. Povinně zveřejňované informace stanoví 

zákon a obec tento zákon dodržuje. Kontrolní výbor se má se svými závěry obracet na 

zastupitelstvo obce a zastupitelstvo obce zaujímá k stanovisku a podnětům svůj postoj.  

       

      Na příspěvek starosty hodnotící činnost kontrolního výboru reagoval svým stanoviskem p.  

      Plekanec. Toto stanovisko s žádostí o zveřejnění v zápise ze zasedání bylo předáno v písemné 

formě zapisovatelce:    Viz text k zápisu.   

 

K tomuto bodu proběhla rozsáhlá diskuze a bylo dohodnuto, že v nejbližším období bude svolána 

schůzka zastupitelstva obce, na které budou pochybení v práci KV detailně probrány. 

8. Diskuze:  

 P. Morcinková – dotaz na žumpu na pozemku pana Klody a kdo se o ni bude starat. 

Starosta informoval, že se stavba nachází na pozemku pana Klody. V minulosti byl 

panem Klodou přístup k tomuto objektu, za účelem jeho údržby, odepřen. Dále dodal, že 

ČOV nebyla nikdy zkolaudována a také není vedena v majetku obce. Problematiku 

odpadů tohoto druhu musí řešit jejich původce s majitelem pozemku, na který jsou tyto 

vypouštěny, tak jak je tomu u všech rodinných domků v obci. K tomuto problému se musí 

vyjádřit obyvatelé č.p. 240. Dále se paní Morcinková dotázala, kdy budou panu Klodovi 
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předány plány a dokumentace ze statku. Starosta odpověděl, že dosud neexistuje písemná 

žádost. Pan Košut se paní Morcinkové otázal, kde byl veden odpad ze žumpy, o které ví, 

že dělali. 

 P. Piecha upozornil na celodenní parkování vozidel před budovou obecního úřadu a 

z tohoto důvodu nemožnost krátkodobého zaparkování vozidel občanů, vyřizujících si své 

záležitosti na obecním úřadě či poště. Starosta přislíbil, že tento problém bude v krátké 

době vyřešen a nastínil možné řešení. 

   Zastupitelstvo bylo ukončeno ve 20.06 hod. 

 

 

 

 

Zapsala: Veronika Mikulová, DiS.……………………………... 

 

 

 

 

Podpisy ověřovatelů zápisu:     Podpis starosty obce: 

 

        Petr Machálek 

Ing. Piecha Vladislav …………………… 

 

      

PhDr. Rusnoková Uršula ……………………  ………………………. 

 

 


