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Zápis 

Ze zasedání Zastupitelstva obce Střítež, 
konaného dne  10.12.2014, od 17:00 hodin v kulturním domě ve Stříteži 

 
1. Zahájení zasedání zastupitelstva 
Zasedání Zastupitelstva obce Střítež (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17.02 
hodin obce p. Miroslavem Jaworkem (dále jen „starosta“), který omluvil za zpoždění pana 
Kocyana a Niemczyka. Starosta dále přednesl program zasedání, který byl řádně vyhlášen a 
vyvěšen na úřední desce OÚ.  
Zapisovatelkou byla určena paní Mikulová Veronika a ověřovatele zápisu pana Stanislava 
Plekance a Marka Przywary. 
Program: 

1. Zahájení 
2. Schválení programu 
3. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 
4. Kontrola usnesení 
5. IV. úprava rozpočtu na rok 2014 
6. Návrh rozpočtu pro rok 2015 
7. Smlouva o nájmu plynárenského zařízení obce 
8. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě ŘSD ČR 
9. Smlouva o bezúplaný převod pozemku od ŘSD ČR 
10.  Schválení členů výborů kontrolního, národnostních menšin a životního prostředí  
11.  Zřízení výboru kulturního a stavební 

a) určení počtu členů 
b) volba předsedů 

12.  Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce ve výborech 
13.  Vodné na rok 2015 
14.  Dohody se zaměstnanci Obce na rok 2015 
15.  Smlouvy o zimní údržbě silnic 
16.  Firma Nehlsen – zálohy 
17.  Neinvestiční dotace na činnost neziskových organizací na r. 2015 
18.  Různé 
19.  Diskuse 
20.  Závěr 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje program II. zasedání ZO obce Střítež 
Výsledek hlasování o navrženém programu: Pro 8; Proti 0; Zdrželi se 0 
Usnesení č.  2/21 bylo schváleno. 
 
2. Volba ověřovatelů zápisu 
 
Zapisovatelkou byla určena paní Mikulová Veronika a ověřovateli zápisu pan Stanislav 
Plekanec a Marek Przywara. 
 
Výsledek hlasování o ověřovatelích zápisu: Pro 8; Proti 0; Zdrželi se 0 
Usnesení č.  2/22 bylo schváleno. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Střítež schvaluje složení ověřovatelů zápisu a návrhové komise. 
. 
* * * 
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3. Kontrola usnesení 
Starosta obce informoval o: 
usnesení č. 30/525 (smlouva s RWE) je na programu jednání,  
usnesení 30/534 – žádost ŘKF – byl odeslán dopis a čeká se na reakci – úkol pokračuje, 
usnesení 30/537 – smlouva o zřízení služebnosti – na programu  
usnesení 30/542 – bezúplatný převod pozemků od ŘSD – na programu 
usnesení 30/543 – záměr stát se správcem bezejmenného vodního toku - splněno 
 
4. Úprava rozpočtu 
Mgr. Kapitanovová seznámila přítomné s úpravou rozpočtu. 
Příjmová část rozpočtu se zvýšila o 569 999,-Kč 
Výdajová část rozpočtu se zvýšila o 569 999,-Kč 
Daňové příjmy se v rozpočtu obce zvýšily o 511 253,-Kč  
nedaňové příjmy se zvýšily o 58 746-Kč.  
Výdaje rozpočtu se zvýšily celkem o 569 999,-Kč. 
K významnému přesunu finančních prostředků došlo na odpadech jako zvýšení nákladu na 
svoz komunálního odpadu. Dále podíl při nákupu kompostérů – 10% podíl obce z projektu 
mikroregionu povodí Stonávky. 
Tímto rozpočtovým opatřením nedošlo k celkovému navýšení schodkového rozpočtu obce 
na rok 2014 
Připomínky:  
Zásadní připomínky nebyly vzneseny, drobné připomínky k přesunům finančních prostředků 
byly členům vysvětleny p. Mikulovou, rozpočtářkou obce 
Závěr:  
Finanční výbor ZO obce Střítež doporučuje ZO IV. úpravu rozpočtu roku 2014 ke schválení. 
Poměr příjmů a výdajů schváleného rozpočtu obce na tento rok po této úpravě zůstává beze 
změn. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje IV. Úpravu rozpočtu na rok 2014. 
 
Výsledek hlasování: Pro 9; Proti 0; Zdrželi se 0 
Usnesení č. 2/24 bylo schváleno. 
 
5. Rozpočet na rok 2015: 
 
Mgr. Kapitanovová opět přečetla zápis finančního výboru včetně závěru a doporučení 
finančního výboru takto: 
Příjmová část navrženého rozpočtu činí pro rok 2015 : 8 526 500,- Kč 
Výdajová část rozpočtu činí pro rok 2015: 14 129 700,- Kč 
Rozpočet je navržen jako schodkový se zapojením zůstatku z minulých let, který schodek 
pokryje. 
 
Rozpočet byl se členy finančního výboru projednán podle jednotlivých položek 
 
Připomínky k jednotlivým položkám: 
Položka 2221- Provoz veřejné silniční dopravy – příspěvek na dopravní obslužnost o 
víkendech a svátcích bude činit 90 000,- Kč, nutno opravit  
Položka 3722 – Sběr a svoz komunálního odpadu- u této položky i v letošním roce dochází 
k významnému navýšení na výdajové části rozpočtu 
Položka 5901 – nespecifikované rezervy obsahují částku ve výši 141 000,-Kč pro finanční 
příspěvek na činnost neziskových organizací obce, bude rozdělen 
Položka 3631 – Veřejné osvětlení – položka obsahuje výstavbu osvětlení Ropice Zálesí a 
každoroční opravy místního osvětlení 
 
Doporučení ZO 

1. Projednat s firmou Nehlsen nebo s jinými firmami možnost snížit náklady na sběr a 
svoz komunálního odpadu – zoptimalizovat současný stav 
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2. Připravit možnosti na snížení nákladů na veřejné osvětlení – provést revitalizaci se 
zapojením moderních technologií s cílem snížení spotřeby elektrické energie 

3. V rámci vyhlášených programů připravit projekt na revitalizaci evangelického hřbitova 
4. Zvážit možnost každoročního navýšení příjmů za pronájem nebytových prostor 

alespoň o inflaci. 
  
Závěr FV:  
Finanční výbor ZO obce Střítež doporučuje ZO návrh rozpočtu na rok 2015 ke schválení.  
 
K rozpočtu byly vzneseny ještě dotazy, které zodpověděla paní Mikulová. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Střítež schvaluje rozpočet na rok 2015 
 
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0; Zdrželi se 0 
Usnesení č. 2/25 bylo schváleno 
 
 
6. Smlouva o nájmu plynárenského zařízení 
 
Firma RWE nabídla obci Střítež nájemné za náš plynovod. V této věci obec vede jednání. 
Firma RWE nabídla roční nájemné 157.834,-Kč ročně. Místostarosta p. Machálek informoval 
zastupitele, že toto jednání se vede již delší dobu, kde se jednalo zejména o zrušení 
předkupního práva a délce výpovědní lhůty. Právní zástupce obce Střítež JUDr. Bocek, který 
návrh smlouvy kontroloval, měl pár připomínek, které byly společností RWE GasNet s. r. o. 
akceptovány.  
Z řad zastupitelů byly rovněž vzneseny dotazy, proč společnost RWE GasNet s. r. o. až teď 
nabídla nájem za obecní plynovod, když doposud platila obci pouze 1 Kč ročně – jedná se 
konkurenční boj na trhu s plynem. Ing. Baron navrhl oslovit i další společnosti na trhu o 
nabídku za pronájem plynovodního zařízení.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Střítež schvaluje Smlouvy o nájmu plynárenského zařízení č. 
smlouvy 9414001829/182752 mezi obcí Střítež a RWE GasNet s. r. o. a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy. 
 
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0; Zdrželi se 1 (Ing. Baron) 
Usnesení č. 2/26 bylo schváleno. 
 
* * * 
 
7. Smlouva o služebnosti inženýrské sítě 
 
Smlouva o služebnosti inženýrských sítí by měla být uzavřena mezi Obcí Střítež jako 
vlastníkem nemovitostí, O2 Czech Republic, a. s. jako osoba obtížená a ŘSD ČR 
zastoupená firmou MOTT MACDONALD CZ, spol. s. r. o. a firmou INKOS-OSTRAVA, a. s. 
(inženýrské čínnosti) jako osoba oprávněná, též jako osoba stavebník. Tato smlouva spočívá 
na zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající ve zřízení provozování, údržbě a opravách 
podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě. Služebnost zahrnuje též právo 
provádět na podzemním komunikačním vedení úpravy za účelem jeho modernizace nebo 
zlepšení jeho výkonnosti.  Tato služebnost bude zřízena za úplatu v celkové výši 5.160,-Kč 
vč.DPH. 
P. Machálek informoval, proč byla pozdržena jednání. Do projektu investor odmítá zařadit 
článek o existenci zatrubnění nacházející se v místě plánované přeložky.  
*** 
Dále dodal, že z projektu byl vypuštěn chodník, který je důležitý pro bezpečný průchod přes 
most. Jednalo se o znovuzavedení chodníku do projektu.    
P. Siwý upozornil na fakt, že v popisu stavby není o chodníku ani čárka. Upozornil 
zastupitele obce na to, že to co je pouze přislíbeno, nezavazuje a ani v minulosti nebylo 
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uděláno. Žádal zastupitele obce, aby podnikli jakýkoli krok k vybudování chodníku a že na 
odvolání má obec pouze 15 dní a bylo by dobré zjistit, zda je technicky vůbec možné, aby 
v budoucnu byl na mostě chodník. 
 
Návrh usnesení: 
ZO schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi obcí Střítež a O2 
Czech Republic a. s. a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 
Výsledek hlasování: Pro 9; Proti 0; Zdrželi se 0   
Usnesení č. 2/27 bylo schváleno 
 
8. Smlouva o bezúplatném převodu pozemků od ŘSD 
 
Starosta obce seznámil ze záměrem ŘSD převést pozemky pod chodníky, které jsou ve 
vlastnictví obce Střítež a příkopy na druhé straně u „Adélky“.  
Panem Machálkem bylo přítomným vysvětleno, že pozemky i příkopy patří ŘSD. Z důvodu 
budování přechodu pro chodce a místa, které v budoucnu bude možné použít pro případné 
vedení odkanalizování obce. Obec by měla pozemky převzít, i když to pro obec znamená, že 
bude muset na své náklady kosit příkopy 2x ročně a udržovat dubovou alej, která tvoří 
významný krajinný prvek naší obce. V případě nepřevzetí pozemků by ŘSD chtělo platit 
nájemné za chodník vybudovaný na jejich pozemku. 
 
Návrh usnesení: 
ZO schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu pozemků od Ředitelství silnic a dálnic 
do vlastnictví obce pod chodníky a veřejnou zeleň podél silnice I/68. 
 
Výsledek hlasování: Pro 9; Proti 0; Zdrželi se 0   
Usnesení č. 2/28 bylo schváleno 
 
*** 
 
9. Kontrolní výbor, výbor pro životní prostředí a výbor pro národnostní menšiny 
 
Starosta obce seznámil zastupitele a přítomné se: 
členy kontrolního výboru a to: 
Ing. Romana Karczmarczyka 
paní Moniku Baronovou. 
Do funkce člena výboru životního prostředí: 
pana Milana Sikoru 
pana Pavla Molina 
Výboru národnostních menšin: 
paní Halinu Zawadzkou  
Renatu Cymorkovou.   
Ke členům výborů neměl nikdo žádných připomínek. Pouze starosta sdělil, že v budoucnu by 
neměl být problém s přidáním členů do výborů. 
 
Návrh usnesení: 
ZO schvaluje členy kontrolního výboru Ing. Karczmarczyka a paní Baronovou Moniku, 
členy výboru pro životní prostředí pana Sikoru Milana a pana Molina Pavla a členy 
výboru pro národnostní menšiny paní Zawadzkou Halinu a paní Cymorkovou Renatu. 
 
Výsledek hlasování: Pro 8; Proti 0; Zdrželi se 1 (p. Plekanec)   
Usnesení č. 2/29 bylo schváleno 
 
*** 
 
 
 
10. Kulturní výbor a stavební výbor 
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Zastupitelé se dohodli na dalších výborech, které ZO zřizuje a to kulturní výbor a stavební 
výbor se 3 členy. Počet členů kulturního výboru a konkrétní osoby budou schváleny na 
dalším ZO. Předsedou kulturního výboru byl navržen a zvolen pan Plekanec Stanislav. 
Předsedou stavebního výboru pan Przywara Marek. Zároveň si zastupitelstvo odsouhlasilo 
členy stavebního výboru, které navrhl pan Przywara Marek. Pan Plekanec navrhl do 
stavebního výboru také Ing. Fobera, který stavební výbor v minulosti již vedl a má 
zkušenosti. Pan Przywara by v budoucnu chtěl rozšířit tým stavebního výboru o další 
odborníky, se kterými bude jednat. 
Zastupitelstvo dále odsouhlasilo odměny novým předsedům výborů dle návrhu usnesení. 
K odměnám navrhl místostarosta, aby odměny byly vypláceny od 1.1.2015. Starosta 
nesouhlasil v návrhem místostarosty a dal hlasovat o vyplácení odměn od následujícího dne 
od ZO. 
U tohoto bodu bylo hlasováno o těchto usneseních. 
 
Návrh usnesení: 
ZO Střítež zřizuje kulturní výbor a stavební výbor se 3 členy. Počet členů KV bude 
schválen na příštím ZO. 
 
Výsledek hlasování: Pro 9; Proti 0; Zdrželi se 0   
Usnesení č. 2/30 bylo schváleno 
 
Návrh usnesení: 
ZO Střítež volí předsedou kulturního výboru p. Plekance Stanislava a předsedou 
stavebního výboru p. Przywaru Marka. 
 
Výsledek hlasování: Pro 9; Proti 0; Zdrželi se 0   
Usnesení č. 2/31 bylo schváleno 
 
Návrh usnesení: 
ZO Střítež volí členy stavebního výboru a to pana Lokaye Daniela a pana Činčalu 
Milana. 
 
Výsledek hlasování: Pro 9; Proti 0; Zdrželi se 0   
Usnesení č. 2/32 bylo schváleno 
 
Návrh usnesení: 
ZO Střítež stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce předsedy kulturního a 
stavebního výboru částku 900,-Kč od následujícího dne po dni dnešního zasedání tj. 
od 11.12.2014. 
 
Výsledek hlasování: Pro 9; Proti 0; Zdrželi se 0   
Usnesení č. 2/33 bylo schváleno 
 
*** 
11. Vodné na rok 2015 
 
Starosta informoval o nové ceně vodného na rok 2015. Cena vodného za pitnou vodu činí 
39,56 Kč za m3. Zastupitelstvo obce schválilo cenu vodného na rok 2015 ve stejné výši jako  
cena od SmVaK. 
 
Návrh usnesení: 
ZO Střítež schvaluje novou cenu vodného s účinností od 1.ledna 2015 ve výši 39,56,-
Kč za 3. 
 
Výsledek hlasování: Pro 7; Proti 1 (Ing. Baron); Zdrželi se 1 (p. Kocyan)   
Usnesení č. 2/34 bylo schváleno 
 
*** 
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12. Informace o dohodách na rok 2015 
 
Na rok 2015 budou uzavřeny dohody o pracovní činnosti a provedení práce s paní 
Neumannovou na úklid prostor KD a šaten a s panem Lipowskim o správcovství KD. 
 
13. Dohody o údržbě místních komunikací – vyorávání sněhu 
 
Starosta informoval ZO obce Střítež, že byly letos opět osloveni p-. Miroslav Sikora a p. 
Marian Zawadzký. Cena za hodinu práce byla stanovena na 580,-Kč za hodinu s DPH.  
 
Návrh usnesení: 
ZO Střítež schvaluje pro údržbu místních komunikací v zimním období p. Miroslava 
Chlebka a p. Mariana Zawadzkého. Cena za hodinu práce se stanovuje na 580,-Kč 
s DPH. 
 
Výsledek hlasování: Pro 9; Proti 0; Zdrželi se 0   
Usnesení č. 2/35 bylo schváleno 
 
 *** 
14. Zálohová faktura na odpady 
 
Jako každý rok i letos bylo obci nabídnuto zaplacení zálohové faktury za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro 
rok 2015 ve výši 720.000,-Kč. Zaplacení zálohové faktury značí 8% slevu pro rozpočet obce.   
Místostarosta navrhl starostovi, aby jednal s firmou Nehlsen o zvyšování nákladů za odpady. 
Starosta má se zástupcem firmy Nehlsen schůzku a bude ZO informovat na další 
zastupitelstvu. Dále bylo ZO informováno, že zálohová faktura na rok 2014 byla již 
překročena a z tohoto důvodu je záloha na rok 2015 navýšena. V diskuzi bylo navrženo, aby 
svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu bylo hlídáno pracovníky obce, aby zde lidé 
z okolních obcí neodváželi odpad na náklady naší obce. Tento krok by znamenal 
zplnomocnění našich pracovníků ke kontrole trvalého pobytu. Ing. Fober navrhl zastupitelům, 
aby udělala větší osvětu o odpadech, co se smí a nesmí házet do velkoobjemových 
kontejnerů. V této věci budou i nadále pokračovat jednání s firmou Nehlsen, využije se místní 
rozhlas apod.  
 
Návrh usnesení: 
ZO schvaluje uhrazení zálohové faktury na provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2015 ve výši 
720.000,-Kč 
 
Výsledek hlasování: Pro 8; Proti 0; Zdrželi se 1 (Ing. Baron)   
Usnesení č. 2/36 bylo schváleno 
 
15. Neinvestiční dotace na rok 2015 
 
Starosta obce předložil návrh rozpočtu na dotace (viz. příloha). Pan Przywara seznámil 
přítomné se zapsaným spolkem Pathfinder, který zaštiťuje technický kroužek pro děti nejen 
ze Stříteže. V současnosti je kroužek v prostorách budovy Mix, v minulosti se děti scházely 
v prostorách šaten.  
Pan Plekanec požádal Mgr. Kapitanovovou o analýzu a rozbor dotací za rok 2014 – bude 
zpracováno do příštího zastupitelstva.  
 
Návrh usnesení: 
ZO schvaluje neinvestiční dotace na činnost neziskových organizací v obci Střítež na 
rok 2015 v celkové výši 137.500,-Kč (rozpis viz příloha) 
 
Výsledek hlasování: Pro 9; Proti 0; Zdrželi se 0   
Usnesení č. 2/37 bylo schváleno 



7 

 

 
16. Pozemek pod sakrálním objektem 
 
Místostarosta Machálek informoval ZO o žádosti římskokatolické církve o vrácení pozemku 
zastavěného přístavbou sakrálního objektu. Obec Střítež jako majitel pozemku č. 2, na které 
nyní stojí stavba zákristie, je povinna podle § 39 zákona o obcích č. 128/2000 Sb., záměr o 
odprodeji, směně nebo darování nejdříve schválit ZO a poté nejméně po dobu 15 dnů tento 
záměr vyvěsit na úřední desce obce. V této patnáctidenní lhůtě je potřeba vyjádřit zájem o 
zveřejněný záměr písemnou formou. V tomto případě se bude pravděpodobně jednat o 
odprodej části obecního pozemku za odhadní cenu, který na základě kupní smlouvy bude 
převeden na nového majitele.  
 
Návrh usnesení: 
ZO vyhlašuje záměr obce na prodej obecního pozemku p.č. 2 za odhadní cenu. 
 
Výsledek hlasování: Pro 9; Proti 0; Zdrželi se 0   
Usnesení č. 2/50 bylo schváleno 
 
17. Ceník na evangelické kapli 
 
Starosta obce seznámil ZO s připraveným ceníkem na Evangelickou kapli. V současnosti se 
o evangelickou kapli starají pracovníci obce pan Košut s pracovníky VPP. Pan Košut ve 
svém volném čase zajišťuje služby na pohřbech, ale pro mnohé pozůstalé je problém uhradit 
tyto služby. Z tohoto důvodu je nutné odsouhlasit ceník na evangelickou kapli a to 
následovně: 
Služby zvonění: 200,-Kč 
Úhrada krátkodobého pronájmu: 100,-Kč za akci. 
Doklady budou vystaveny na obecním úřadě. 
 
Návrh usnesení: 
ZO schvaluje ceník za služby a krátkodobý nájem na evangelické kapli s účinností od 
1.1.2015: 
Zvonění: 200,-Kč 
Krátkodobý pronájem: 100,-Kč za akci 
 
Výsledek hlasování: Pro 9; Proti 0; Zdrželi se 0   
Usnesení č. 2/51 bylo schváleno 
 
18. Odstoupení žádosti o podporu č. 00082107 
 
Obec Střítež v minulosti podala žádost o dotaci na zateplení z programu Zelená úsporám, 
který však byl pozastaven. Vzhledem k tomu, že se program v minulosti pozastavil, byla 
podána další žádost na zateplení KD a výměnu otopného systému, který je v havarijním 
stavu, v rámci programu v rámci výzvy OPŽP. Tato žádost byla rovněž úspěšná a vzhledem 
ke komplexnějšímu řešení energetických úspor KD se zastupitelé obce rozhodli čerpat 
finanční podporu z programu OPŽP.  
 
Návrh usnesení: 
ZO schvaluje odstoupení od žádosti o podporu č. 00082107 – Energetické úspory 
kulturního domu Střítež v rámci programu Zelená úsporám 
 
Výsledek hlasování: Pro 9; Proti 0; Zdrželi se 0   
Usnesení č. 2/52 bylo schváleno 
 
19. Závěrečný účet a výsledek hospodaření Sdružení obcí povodí Stonávky 
 
Starosta obce seznámil s nutností schválit výsledek hospodaření dobrovolného svazku obcí 
povodí Stonávky, jehož součástí je také přezkoumání hospodaření provedeného dne 
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12.3.2014 za rok 2013. Přezkum hospodaření vykonal krajský úřad MSK. Závěr přezkumu: 
Při přezkoumání hospodaření za rok 2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.  
 
Návrh usnesení: 
ZO bere na vědomí závěrečný účet a výsledek hospodaření Sdružení obcí povodí 
Stonávky včetně zprávy o přezkumu hospodaření za rok 2013 bez výhrad.  
ZO bere na vědomí Protokol o kontrole ze dne 16.9.2014 bez výhrad. 
  
Výsledek hlasování: Pro 9; Proti 0; Zdrželi se 0   
Usnesení č. 2/53 bylo schváleno 
 
20. Školská rada 
 
Starosta obce navrhl do školské rady osobu ze zastupitelstva obce to Mgr. Adélu 
Kapitanovovou.  
 
Návrh usnesení: 
ZO schvaluje za člena školské rady při ZŠ a MŠ Střítež Mgr. Kapitanovovou Adélu 
 
Výsledek hlasování: Pro 9; Proti 0; Zdrželi se 0   
Usnesení č. 2/38 bylo schváleno 
 
21. Žádost o schválení nákupu hmotného majetku 
 
Dne 4.11.2014 přišla žádost paní ředitelky ZŠ a MŠ o nákup hmotného majetku. Konkrétně 
se jedná o Konvektomat a interaktivní tabuli. Záznamy o výběrovém řízení jsou k nahlédnutí 
na obecním úřadě Střítež. K tomuto bodu proběhla diskuze. 
 
Návrh usnesení: 
ZO schvaluje Žádost ředitelky ZŠ a MŠ Střítež o schválení nákupu hmotného majetku. 
 
Výsledek hlasování: Pro 9; Proti 0; Zdrželi se 0   
Usnesení č. 2/39 bylo schváleno 
   
22. Smlouva o umístění a provozování kontejnerů na oblečení 
 
V současné době jsou v obci Střítež umístěné dva kontejnery, na které však majitelé nemají 
smlouvu s obcí. V budoucnu by obec Střítež ráda oslovila oslovit zástupce z humanitární 
organizace ADRA, kde sběr ošacení má větší význam. 
Do doby než se s Adrou začne jednat a podniknou se patřičné kroky, uzavře obec smlouvu o 
umístění a provozování kontejnerů na oblečení s firmou REVENGE a. s. se sídlem Praha 5 – 
Stodůlky, v opačném, případě požádá firmu o odstranění kontejnerů. 
 
Návrh usnesení: 
ZO schvaluje smlouvy o umístění a provozování kontejnerů na oblečení s firmou 
REVENGE a. s. se sídlem Praha 5 – Stodůlky a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 
Výsledek hlasování: Pro 0; Proti 9; Zdrželi se 0   
Usnesení č. 2/40 nebylo schváleno 
 
 
 
23. Mateřská škola s polským vyučovacím jazykem 
 
Starosta obce se účastnil slavnostního otevření Polské mateřské školy v Hnojníku, jejíž 
zástupce požádal okolní obce o příspěvek na její vybavení.  
 
Návrh usnesení: 
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ZO schvaluje příspěvek ve výši 10.000 Kč na vybavení nově vybudované mateřské 
školy s polským vyučovacím jazykem.  
 
Výsledek hlasování: Pro 9; Proti 0; Zdrželi se 0   
Usnesení č. 2/41 bylo schváleno 
 
*** 
24. Usnesení k přijetí rozpočtového opatření starostou obce Střítež 
 
Z důvodu nutnosti úpravy rozpočtu před koncem kalendářního roku, kdy již zastupitelstvo 
obce nezasedá a možnosti přijetí vyšších finančních částek nebo naopak navýšení výdajů 
v rozpočtu z důvodu nenadálých situací, přijalo zastupitelstvo obce usnesení, které 
zplnomocňuje starostu obce ke sjednání nápravy v rozpočtu obce Střítež.  
 
Návrh usnesení: 
ZO schvaluje, aby starosta schvaloval rozpočtová opatření v období od 10.12. do 
31.12. daného roku takto: 
- U navyšování výdajů ve výši do 25% z objemu rozpočtovaných výdajů po 

úpravách pro daný paragraf. 
- U navyšování příjmů a snižování výdajů neomezeně. 
O tomto rozpočtovém opatření bude podána informace na nejbližším zasedání ZO. 
 
Výsledek hlasování: Pro 9; Proti 0; Zdrželi se 0   
Usnesení č. 2/42 bylo schváleno 
 
*** 
25. Plán inventur a složení komise 
 
Starosta obce informoval o plánu inventur obce Střítež a složení inventurní komise ve 
složení: 
Machálek Petr, Košut Miroslav, Pietrzyková Vanda a Bujoková Jiřina 
Pan Plekanec navrhl přizvat do komise také pana Lipowského – správce KD 
 
Návrh usnesení: 
ZO bere na vědomí plán inventur za rok 2014 a informuje o složení inventární komise 
ve složení: 
Petr Machálek 
Košut Miroslav 
Pietrzyková Vanda 
Bujoková Jiřina 
 
Výsledek hlasování: Pro 9; Proti 0; Zdrželi se 0   
Usnesení č. 2/43 bylo schváleno 
 
*** 
 
26. Energetické poradenství 
 
 
 
V minulosti obec Střítež uzavřela smlouvu o energetickém poradenství, které obci zajišťuje 
uzavírání smluv s dodavateli energií a to s těmi, kteří jsou v dané době na trhu nejlevnější. 
Smlouva byla uzavřena na 5.000 Kč za správu odběrných míst. Dodatek smlouvy má snížit 
náklady za správu na 3.900 Kč.  
 
Návrh usnesení: 
ZO schvaluje Dodatek ke smlouvě o energetickém poradenství a správě odběrných 
míst a odběrných zařízení pro spotřebu elektrické energie a zemního plynu a pověřuje 
starostu podpisem dodatku. 



10 

 

  
Výsledek hlasování: Pro 8; Proti 0; Zdrželi se 1 (p. Kocyan)   
Usnesení č. 2/44 bylo schváleno 
 
*** 
 
27. Příspěvek záchranné stanici 
 
Na obec Střítež byla doručena žádost záchranné stanice a domu přírody Poodří, kde náš 
žádají o finanční podporu.  
 
Návrh usnesení: 
ZO schvaluje příspěvek ve výši 1.000,-Kč Záchranné stanici a Domu přírody Poodří 
 
Výsledek hlasování: Pro 9; Proti 0; Zdrželi se 0   
Usnesení č. 2/45 bylo schváleno 
 
*** 
 
28. Povodňový plán 
 
Zastupitelé byli na pracovní poradě seznámeni s protipovodňovým plánem obce Střítež. Ing. 
Baron vyjádřil své rozhořčení, že plán nereflektuje na povodně před několika lety, ani tyto 
oblasti v plánu nejsou zakresleny.  
Místostarosta informoval, že v plánu se vychází z dat poskytnutých MěÚ Třinec.  
Starosta obce osloví Ing. Zientkovou s problémy, které plán neobsahuje a radu, kde a jak se 
obrátit, aby se plán mohl aktualizovat. 
Protipovodňový plán řeší vzniklé krizové situace.  
 
Návrh usnesení: 
ZO schvaluje povodňový plán obce Střítež a ukládá starostovi obce, aby zjistil, zda se 
dají do povodňového plánu zařadit další oblasti při povodních ohrožené   
 
Výsledek hlasování: Pro 9; Proti 0; Zdrželi se 0   
Usnesení č. 2/46 bylo schváleno 
 
*** 

29. Studie odkanalizování 
 
Starosta obce oznámil ZO zrušení výběrového řízení na studii odkanalizování severní části 
obce Střítež. Je to z důvodu nepodepsání smlouvy vítězem výběrového řízení, který smlouvu 
nepodepsal ani po několika telefonických urgencích. Změna zadávacího řízení, jako je 
prodloužení lhůty, kterou vítěz požadoval je nepřípustná, z důvodu diskriminace dalších 
účastníků výběrového řízení.  
Místostarosta upozornil starostu obce, že odbor životního prostředí v Třinci požádalo obec o 
vypracování této studie proveditelnosti. 
Mgr. Kapitanovová zmínila, že studie je dobrá věc, ukáže možné varianty řešení 
odkanalizování této rizikové oblasti.  
Pan Plekanec navrhl projednat možnost SPOV s panem Tomiczkem. 
Starosta obce zrušil výběrové řízení ze dvou důvodů: 

1) nepodepsání smlouvy 
2) vypsání dotačních titulů na projekty 

V budoucnu by rád řešil projekty na Odkanalizování obce Střítež, rekonstrukci a využití 
půdních prostor v budově ZŠ a MŠ Střítež a vodovodní řády.    
 
Návrh usnesení: 
ZO informuje o zrušení výběrového řízení a odkanalizování severní části obce 
Usnesení č. 2/47  
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*** 

30. Využití pravidel de minimis 
 
Administrátor projektu pan Ryšavý upozornil starostu obce Střítež, že je nutné vyřešit 
problém s veřejnou podporou u akce zateplení KD. Projekt Kulturního domu podléhá veřejné 
podpoře, protože obec má z KD příjmy. Navrhl řešení v podobě využití pravidla de minimis, 
což znamená, že každá obec má limit na 3 roky 200.000,-EUR. Obec Střítež z této částky 
nemá nic vyčerpáno, což znamená, že má k dispozici plnou výši podpory dotace. Výše 
dotace 90% z uznatelných nákladů po odečtu zisků za 5 let. Konkrétně 4.416.894 Kč vč. 
DPH. 
K tomu stačí vystavit čestné prohlášení o čerpání de minimis, které nám administrátor 
dotačního projektu zaslal. 
 
Návrh usnesení: 
Starosta informuje o využití pravidel de minimis a ZO pověřuje starostu obce 
k podpisu čestného prohlášení jednáním za obec k čerpání dotačního programu: 
Operační program Životní prostředí ze SFŽP (státní fond životního prostředí) 
 
Usnesení č. 2/48 
 
*** 
 
31. Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků vodovodů  
 
Místostarosta Machálek seznámil přítomné s dohodou o úpravě vzájemných práv a 
povinností vlastníků vodovodů provozně souvisejících. Smlouvu kontroloval a připomínkoval 
JUDr. Bocek – právní zástupce obce Střítež. Jedná o předání vodovodních sítí v majetku 
obce na SmVaK. V současné době je smlouva připravena k podpisu. 
    
Návrh usnesení: 
ZO schvaluje dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků vodovodů 
provozně souvisejících s č. 140/DPS/FM/V/2014 se Severomoravskými vodovody a 
kanalizacemi Ostrava a. s.  
 
Výsledek hlasování: Pro 8; Proti 0; Zdrželi se 1 (p. Kocyan)   
Usnesení č. 2/49 bylo schváleno 
 
32. Diskuze 
 
Ing. Fober – na výroční schůzi bylo členům Klubu důchodců přislíbeno zakoupení 1 výtisku 
časopisu Senior. Starosta obce souhlasí se zakoupením časopisu 
 
Kompostery – starosta obce informoval o kompostérech. Občanům budou během měsíce 
ledna dovezeny domů dle žádostí, které byly doručeny na obecní úřad. Prodloužení dodání 
biokontejnerů je z důvodu nedodání vík.  
 
Ing. Baron navrhl rozšíření veřejného osvětlení v severní části obce Střítež.  
P. Pyszková navrhla opatření pro snížení rychlosti projíždějících vozidel v ulici za MIXem. 
Vozidla zde projíždějí vysokou rychlostí.  
Řešení této situace by bylo umístění retardérů nebo zony 30km/h 
 
P.Siwy apeloval na vedení obce s tím, že v současnosti probíhá stavební řízení na 
protihlukové bariéry. Je na vedení obce, zda si ohlídá, že tyto bariéry budou v souladu 
s územním plánem stavby a jsou dostatečně řešeny. 
Starosta obce podotkl, že investor si určitě nemůže dělat to, co chce a musí se držet 
projektu. 
Ing. Baron navrhl spojit tohle jednání s chodníkem přes přemostění ve Stříteži. 
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Místostarosta navrhl, že by bylo dobré, aby byla možnost nahlédnout do projektové 
dokumentace stavby, která je pouze na Krajském úřadě MSK. 
Starosta obce požádá paní Křižánkovou o součinnost v téhle věci a v rámci možností přijala 
pozvání na jednání s obcí Střítež a dovezla dokumentaci k nahlédnutí. 
 
P. Plekanec projekt na přechod pro chodce u večerky Adélka. Vyzval místostarostu, aby 
vysvětlil, proč dokumentace, která byla uhrazená ve výši 34 tis bez DPH, není kompletní a 
proč neobsahuje položkový rozpočet a stanoviska kompetentních orgánů. 
Místostarosta odpověděl, že v zadávací dokumentaci bylo pouze poptáno zpracování 
projektové dokumentace pro územní rozhodnutí. Vyjádření dotčených orgánů zajišťuje 
objednatel – obec. 
Starosta obce přislíbil, že projekt bude dokončen. 
Ing. Baron informoval, že existuje dotace ČEZ na projekt oranžový přechod a poskytuje 
příspěvek ČEZ na osvětlení přechodu. 
 
P. Kocyan navrhl oslovit policii v Hnojníku, aby ráno dětem usnadnila přechod přes přechod 
u kolejí. 
 
Kalendáře obec Střítež jako každý rok bude roznášet obecní kalendáře s užitečnými 
informacemi pro občany. 
 
Starosta informoval ZO, že bude po každém předsedovi výborů vyžadovat plán práce na 
daný rok. 
 
*** 
 
32. Závěr 
 
Starosta obce všem poděkoval za účast a ve 20.05 zasedání ukončil. 
 
* * * 
 
Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina zastupitelé 
2) Úprava rozpočtu č. IV. 
3) Rozpočet na rok 2015 
4) Prezenční listina občanů 
5) Rozdělení neinvestičních dotací z rozpočtu obce Střítež 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 16.12.2014 
 
 
 
 
 
Zapsala: Veronika Mikulová 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
Stanislav Plekanec…………………………………………………. 
 
 
Marek Przywara   …………………………………………………... 
 
 
 
starostra obce:  
Miroslav Jaworek……………………………………………………. 


