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Výpis usnesení 

ze zápisu z II. zasedání Zastupitelstva obce Střítež 
konaného dne  10.12.2014 

 
Usnesení č. 2/21 
Zastupitelstvo obce schvaluje program II. zasedání ZO obce Střítež 
 
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 komise životního 

prostředí  
11.  Zřízení komise kulturní, stavební 

a) určení počtu členů 
b) volba předsedů 

12.  Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce v komisích 
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 

 
Usnesení č.  2/22  
Zastupitelstvo obce Střítež schvaluje složení ověřovatelů zápisu a návrhové komise ve 
složení: Stanislav Plekanec a Marek Przywara 
 
Usnesení č. 2/23 
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 
 
Usnesení č. 2/24 
Zastupitelstvo obce schvaluje IV. Úpravu rozpočtu na rok 2014. 
 
Usnesení č. 2/25 
Zastupitelstvo obce Střítež schvaluje rozpočet na rok 2015 
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Usnesení č. 2/26 
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. 
 
Usnesení č. 2/27 
ZO schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi obcí Střítež a O2 Czech 
Republic a. s. a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 
Usnesení č. 2/28 
ZO schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu pozemků od Ředitelství silnic a dálnic do 
vlastnictví obce pod chodníky a veřejnou zeleň podél silnice I/68. 
 
Usnesení č. 2/29 
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. 
 
Usnesení č. 2/30 
ZO Střítež zřizuje kulturní výbor a stavební výbor se 3 členy. Počet členů KV bude schválen 
na příštím ZO. 
 
Usnesení č. 2/31 
ZO Střítež volá předsedou kulturního výboru p. Plekance Stanislava a předsedou stavebního 
výboru p. Przywaru Marka. 
 
Usnesení č. 2/32 
ZO Střítež volí členy stavebního výboru a to pana Lokaye Daniela a pana Činčalu Milana. 
 
Usnesení č. 2/33 
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. 
 
Usnesení č. 2/34 
ZO Střítež schvaluje novou cenu vodného s účinností od 1.ledna 2015 ve výši 39,56,-Kč za 3. 
 
Usnesení č. 2/35 
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. 
 
Usnesení č. 2/36 
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 
 
Usnesení č. 2/37 
ZO schvaluje neinvestiční dotace na činnost neziskových organizací v obci Střítež na rok 
2015 v celkové výši 137.500,-Kč (rozpis viz příloha) 
 
Usnesení č. 2/38 
ZO schvaluje za člena školské rady při ZŠ a MŠ Střítež Mgr. Kapitanovovou Adélu 
 
Usnesení č. 2/39 
ZO schvaluje Žádost ředitelky ZŠ a MŠ Střítež o schválení nákupu hmotného majetku. 
 
Usnesení č. 2/40 
ZO neschvaluje smlouvy o umístění a provozování kontejnerů na oblečení s firmou 
REVENGE a. s. se sídlem Praha 5 – Stodůlky a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 
 



3 

 

Usnesení č. 2/41 
ZO schvaluje příspěvek ve výši 10.000 Kč na vybavení nově vybudované mateřské školy 
s polským vyučovacím jazykem.  
 
Usnesení č. 2/42 
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. 
 
Usnesení č. 2/43 
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 
 
Usnesení č. 2/44 
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. 
  
Usnesení č. 2/45 
ZO schvaluje příspěvek ve výši 1.000,-Kč Záchranné stanici a Domu přírody Poodří 
 
Usnesení č. 2/46 
ZO schvaluje povodňový plán obce Střítež a ukládá starostovi obce, aby zjistil, zda se dají do 
povodňového plánu zařadit další oblasti při povodních ohrožené   
 
Usnesení č. 2/47 
ZO informuje o zrušení výběrového řízení a odkanalizování severní části obce 
 
Usnesení č. 2/48 
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. 2/49 
ZO schvaluje dohodo 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.  
 
Usnesení č. 2/50 
ZO vyhlašuje záměr obce na prodej obecního pozemku p.č. 2 za odhadní cenu. 
 
Usnesení č. 2/51 
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 
 
Usnesení č. 2/52 
ZO schvaluje odstoupení od žádosti o podporu č. 00082107 – Energetické úspory kulturního 
domu Střítež v rámci programu Zelená úsporám 
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Usnesení č. 2/53 
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. 
 
 
 
Výpis z usnesení vyhotoven dne: 16.12.2014 
Zapsala: Veronika Mikulová 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
Stanislav Plekanec…………………………………………………. 
 
 
Marek Przywara   …………………………………………………... 
 
 
starostra obce:  
Miroslav Jaworek……………………………………………………. 


