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Zápis 

Ze zasedání Zastupitelstva obce Střítež, 
konaného dne  28.01.2015, od 17:00 hodin v kulturním domě ve Stříteži 

 
1. Zahájení zasedání zastupitelstva 
Zasedání Zastupitelstva obce Střítež (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17.04 
hodin starostou obce p. Miroslavem Jaworkem (dále jen „starosta“), který omluvil p. 
Pyszkovou pro nemoc.  
 
2. Schválení programu 
Starosta přednesl program zasedání, který byl řádně vyhlášen a vyvěšen na úřední desce 
OÚ.  
Starosta navrhl změnu programu, a to vyřazení bodu č. 11 z programu zasedání obce 
Schválení pořízení územního plánu obce. Toto již bylo schváleno usnesením ZO z roku 
2012. 
 
Návrh usnesení:   
Zastupitelstvo obce Střítež schvaluje vyřazení bodu č. 11 z programu zasedání obce. 
Výsledek hlasování o vyřazení bodu: Pro 8; Proti 0; Zdrželi se 0 
Usnesení č. 3/54 bylo schváleno. 
 
Program: 

1. Zahájení 
2. Schválení programu 
3. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 
4. Kontrola usnesení 
5. Metodický pokyn pro práci výborů a komisí ZO 
6. Jednací řád ZO 
7. Poplatky za nájem KD 
8. Schválení věcného daru ZŠ a MŠ Střítež 
9. Schválení členů kulturního výboru 
10.  Záměr obce k odprodeji starých židlí z KD Střítež 
11.  Schválení pořízení územního plánu obce 
12.  Schválení osoby zodpovědné za pořízení územního plánu obce 
13.  Různé 
14.  Diskuse 
15.  Závěr 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Střítež schvaluje program III. zasedání ZO obce Střítež po úpravě. 
Výsledek hlasování o navrženém programu: Pro 8; Proti 0; Zdrželi se 0 
Usnesení č.  3/55 bylo schváleno. 
 
3. Volba ověřovatelů zápisu 
 
Zapisovatelkou byla určena paní Blahutová Renata a ověřovateli zápisu pan Stanislav 
Niemczyk a Ing. Jan Baron. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Střítež schvaluje složení ověřovatelů zápisu a návrhové komise 
pana Stanislava Niemczyka a Ing. Jana Barona 
Výsledek hlasování o ověřovatelích zápisu: Pro 8; Proti 0; Zdrželi se 0 
Usnesení č.  3/56 bylo schváleno. 
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4. Kontrola usnesení 
Starosta obce informoval o: 
usnesení č. 30/534 – žádost Římskokatol. církve – stav nezměněn, v jednání se pokračuje 
usnesení č. 2/44 – Dodat. ke sml. o energet. poradenstí - splněno 
usnesení č. 2/46 – Povodňový plán - splněno 
usnesení č. 2/50 – prodej obec. pozemku par. č. 2 – pokračuje se v jednání 
usnesení č. 2/26 – Sml. o náj. plynár. zařízení – jednání pokračuje 
usnesení č. 2/27 – Sml. o zřízení služebnosti inženýr. sítě – splněno 
usnesení č. 2/28 – Sml. o bezúplat. převodu poz. na obec Střítež – jednání pokračuje 
 
 
5. Metodický pokyn pro práci výborů a komisí ZO 
Starosta informoval o významu vytvoření metodického pokynu pro práci výborů a komisí ZO. 
Všechny schválené výbory nebo komise jsou povinny vytvořit plán práce do 31.1.2015 
(15.2.2015), scházet se nejméně 4 x ročně, vytvořit zápisy ze schůzek, informovat ZO a 
zápisy založit na Obecním úřadě. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Střítež schvaluje Metodický pokyn pro práci výborů a komisí ZO. 
Výsledek hlasování: Pro 8; Proti 0; Zdrželi se 0 
Usnesení č. 3/57 bylo schváleno. 
 
 
6. Jednací řád ZO 
Zastupitelstvo obce na svém pracovním jednání probíralo stávající formu jednacího řádu ZO, 
byly navrhnuty malé změny a přeposlány znova k posouzení zastupitelům obce e-mailem. 
Starosta pouze připomněl bod z tohoto jednacího řádu: „Podstatné připomínky občanů 
budou součástí zápisu z jednání ZO, pokud o to požádají.“ 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Střítež schvaluje jednací řád ZO. 
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0; Zdrželi se 0 
Usnesení č. 3/58 bylo schváleno 
 
 
7. Poplatky za nájem KD 
Starosta zpracoval návrh na úpravu poplatků za nájem KD. Navrhnul upravit pouze stejné 
ceny např. za náj. předsálí nebo sálu u všech akcí (pro cizí organizace, oslavy, školení atd.). 
Ceny za spotřebované energie zůstaly stejné. 
Místostarosta – připomněl, místní neziskové organizace mají i nadále pronájem prostor 
kulturního domu bezplatný a platí pouze poplatky za energie. 
Starosta ještě upozornil na povinnost, kdy při objednání KD se musí vyplnit objednávka a 
v ní uvést co přesně chce dotyčný využívat (sál, předsálí, kuchyňku), aby se vědělo, co má 
úřad při platbě započítat. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Střítež schvaluje poplatky za nájem nebytových prostor 
Kulturního domu Střítež (viz. příloha). 
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0; Zdrželi se 0 
Usnesení č. 3/59 bylo schváleno. 
 
 
8. Schválení věcného daru ZŠ a MŠ Střítež 
Starosta informoval o žádosti ZŠ a MŠ Střítež, okres Frýdek – Místek, příspěvkové 
organizace o schválení věcného daru od Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Střítež, 
konkrétně dvou přenosných CD/MP3 přehrávačů Lenco SCD v celkové hodnotě 4.573,80 Kč 
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a dvou A-DATA Flash Disků – 8 GB USB v celkové hodnotě 338,80 Kč, tj. věcný dar 
v celkové hodnotě 4.913,- Kč 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Střítež schvaluje věcný dar SRPŠ Základní škole a Mateřské škole 
Střítež, okres Frýdek – Místek, příspěvková organizace. 
Výsledek hlasování: Pro 8; Proti 0; Zdrželi se 0   
Usnesení č. 3/60 bylo schváleno 
 
9. Schválení členů kulturního výboru 
Starosta přečetl navrhované členy kulturního výboru – p. Agata Ujková, Bc. Ivana Pfeiferová, 
Anna Klosková, Mgr. Dagmar Lokayová, p. Adam Lipowski, p. Anna Křivoňová, p. David 
Pyszko, p. Alena Chudá. 
Starosta – přednesl plánované akce (den matek, Střítežské léto, jubilanti, vítání občánků, 
divadelní představení, vánoční rozsvěcení stromečku, adventní koncert aj.) 
p. Plekanec – podotkl, že plán práce za kulturní výbor dnes odevzdal starostovi obce 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Střítež schvaluje členy kulturního výboru – p. Agata Ujková, Bc. 
Ivana Pfeiferová, p. Anna Klosková, Mgr. Dagmar Lokayová, p. Adam Lipowski, p. 
Anna Křivoňová, p. David Pyszko, p. Alena Chudá 
Výsledek hlasování: Pro 8; Proti 0; Zdrželi se 0   
Usnesení č. 3/61 bylo schváleno 
 
 
10. Záměr obce k odprodeji starých židlí z KD Střítež 
Starosta přednesl návrh na odprodej starých nadbytečných židlí (30 ks). Záměr obce 
k odprodeji po konzultaci s účetní není nutný, protože se nejedná o nemovitý majetek a tyto 
staré židle byly pořízeny jako materiál, který nepodléhá dle zák. o účetnictví majetkové 
evidenci. Zájem o tyto židle projevila Obec Řeka, která vlastní podobný typ židlí. Navrhovaná 
cena za jednu židli je 100,- Kč. 
Starosta zdůraznil, že tyto židle nejsou využívány a zabírají pouze místo na obecním úřadě. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Střítež schvaluje odprodej nadbytečných 30 kusů židlí v ceně 
100,- Kč za kus obci Řeka 
Výsledek hlasování: Pro 8; Proti 0; Zdrželi se 0 
Usnesení č. 3/62 bylo schváleno 
 
 
11. Schválení pořízení územního plánu obce 
- bod vyřazen z programu zasedání zastupitelstva obce 
 
 
12. Schválení osoby zodpovědné za pořízení územního plánu 
Starosta informoval o důležitosti schválení osoby (pověřeného zastupitele) zodpovědné za 
pořízení nového územního plánu obce. Pořízení územního plánu obce je zdlouhavá 
záležitost. Obec Střítež je jediná z okolních obcí, která nemá schválený územní plán obce. 
ZO usnesení z roku 2012 schválilo pořízení územního plánu obce. Posléze navrhnul p. Petra 
Machálka – místostarostu obce. 
Místostarosta – není pravda, že obec Střítež nemá schválený územní plán. V pololetí 
loňského roku byla zastupiteli obce schválená 2. změna územního plánu obce, která je 
platná. Ohledně schválení pořízení ÚP obce v roce 2012 vysvětlil, že podle zákona musely 
být nové ÚP obcí schváleny do konce r. 2015. Když pak vláda ČR posunula tento termín do 
roku 2020, využilo zastupitelstvo této prodloužené lhůty, pominul důvod spěchat při 
vypracovávání pro obec tak důležitého dokumentu. Navrhuje nejdříve důkladné zpracování 
strategie rozvoje obce, ze které bude obec vycházet při vytváření nového ÚP. Nemyslí si, že 
by byl tlak z řad občanů na změnu ÚP tak velký, aby se muselo jednat unáhleně. Je nutné 
postupovat systematicky a promyšleně, protože ÚP je základním a hlavním dokumentem 
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rozvoje a využití území v obci.  Jinak se funkci pověřeného zastupitele pro pořízení ÚP 
nebrání. 
Ing. Baron – měl dotaz, do kdy je platná 2. změna ÚP obce 
Místostarosta- než bude schválen nový ÚP 
P. Kocyan – navrhuje nespěchat, myslí si, že není zapotřebí podporovat výstavbu stále 
nových rodinných domů v obci Střítež, když novým mladým lidem nemůžeme zajistit práci 
Starosta – upozornil, že pořízení ÚP není jenom o výstavbě nových RD, ale řeší se jako 
celek. Myslí si, že strategie rozvoje obce by už měla být zpracována, když je schválena 1. i 
2. změna ÚP. 
Starosta  - přečetl dopis z MěÚ Třinec, odboru stavebního řádu a územního plánování, kdy 
starosta požádal odbor o stanovisko k územnímu plánu obce  
p. Siwý – tázal se, kdo tento dokument zpracoval a poslal 
starosta – Ing. Dzivá 
p. Siwý – žádá o konverzi tohoto dokumentu 
starosta – tento dokument je pouze v rámci metodické pomoci nadřízené trojkové obce 
(Město Třinec), o kterou starosta telefonicky žádal. 
Starosta – informoval o možnosti dotačního titulu na pořízení ÚP obce, kdy by obec 
nemusela nést všechny náklady na pořízení. 
p. Siwý – vyjádřil obavy o zvýšení nákladní dopravy na železnic, to souvisí se zásady 
územního rozvoje Moravskoslezského kraje, který je nadřízený schválenému územnímu 
plánu obcí 
místostarosta – myslí si, že je hodně nevyřešených otázek, je nutno znovu se sejít s ing. 
Dzivou z MěÚ Třinec 
Mgr. Kapitanovová – může být zvolena zodpovědná osoba (pověřený zastupitel), která bude 
spolupracovat s orgány a informovat ostatní, není řečeno, že musí začít pracovat na 
schválení ÚP hned 
Starosta – připomněl, že ve čtvrtek 5.2.2015 budou zastupitelé obce projednávat akční plán, 
můžou diskutovat ohledně územního plánu  
Místostarosta – akční plán se řeší na dobu 2 – 3 let, kdežto strategie rozvoje obce na 8, 10 
nebo 15 let. Je nutné dobře si rozmyslet a nespěchat, co chceme dát do územního plánu 
naší obce. 
Kocyan – souhlasí s panem Siwým a místostarostou – nejdříve projednat ZO a pak hlasovat 
Mgr. Kapitanovová – není na programu schvalovat územní plán, pouze osobu, která se bude 
tímto zabývat 
p. Kocyan – obává se, že když se do obce přistěhuje mnoho mladých lidí a začnou stavět 
nové rodinné domy, nenajde se pro ně práce 
Starosta – nezaměstnaností se zabývají na jednáních svazky obcí ve spolupráci 
s představiteli úřadu práce ČR 
p. Siwý – naznačil možný vzniklý problém, že dojde k vyvlastnění pozemků kolem žel. trati  
majitelům, když je ve strategii MSK veřejně prospěšná stavba (elektrifikace žel. trati). 
Zdržováním schválení ÚP obce tuto skutečnost můžeme oddálit. 
Kapitanovová – co tím získáme, když na dnešním ZO neschválíme zodpovědnou osobu 
(pověřeného zastupitele) a dáme na program ke schválení za měsíc? Pokud se jedná o 
veřejně prospěšnou stavbu, myslí si, že to ZO stejně nemůže ovlivnit a lidé se s tím musí 
smířit 
Místostarosta – je ochotný přijmout funkci zodpovědné osoby za pořízení ÚP obce, chtěl by 
se nejdřív sejít s Ing. Dzivou, vysvětlit okolnosti.  
p. Siwý – apeloval na zastupitele obce, aby neschvalovali funkci pověřeného zastupitele pro 
pořízení územního plánu obce. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Střítež schvaluje pana Machálka Petra pověřenou osobou pro 
pořízení nového územního plánu obce. 
Výsledek hlasování: Pro 4; Proti 2 (p. Kocyan, p. Niemczyk); Zdrželi se 2 (p. Machálek, 
p. Kapitanovová)   
Usnesení č. 3/63  nebylo schváleno 
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13. Různé 
 
Nákup topidel do evangelické kaple 
Starosta navrhnul nákup dvou kusů topidel k vytápění evangelické kaple za 2.800,- Kč 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Střítež schvaluje nákup dvou kusů topidel k vytápění evangelické 
kaple. 
Výsledek hlasování: Pro 8; Proti 0; Zdrželi se 0 
Usnesení č. 3/64 bylo schváleno 
 
 
Financování Dvousvazkového kompletu knihy Česká republika, města a obce 
Starosta nedoporučil financování této publikace – příliš velké náklady 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Střítež neschvaluje podílet se na financování Dvousvazkového 
kompletu knihy Česká republika, města a obce. 
Výsledek hlasování: Pro 8; Proti 0; Zdrželi se 0 
Usnesení č. 3/65 bylo schváleno 
 
 
Smlouva o zřízení věcného břemene na dva sjezdy na pozemku par.č. 1143/1, k.ú. 
Střítež 
Obec Střítež obdržela Smlouvu o zřízení věcného břemene. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Střítež schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na dva 
sjezdy na pozemku par,č. 1143/1 k.ú. Střítež (parkoviště u evangelické kaple), pověřuje 
starostu podpisem této smlouvy a zároveň schvaluje Návrh na vklad práva do katastru 
nemovitostí na tyto sjezdy. 
Výsledek hlasování: Pro 8; Proti 0; Zdrželi se 0 
Usnesení č. 3/66 bylo schváleno 
 
Ing. Baron – upozornil, že na tomto místě u parkoviště chybí příkazová značka 
Starosta – přislíbil nápravu 
 
 
Sazebník úhrad za poskytování informací  
Starosta informoval o zřízení sazebníku za poskytování informací, který zahrnuje např. cenu 
za černobílé i barevné kopírování, vypalování CD aj. Tento sazebník doposud nebyl a je 
třeba sjednotit ceny za inf. nebo služby poskytované na obci. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Střítež schvaluje sazebník úhrad za poskytování informací 
v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
(viz. příloha). 
Výsledek hlasování: Pro 8; Proti 0; Zdrželi se 0 
Usnesení č. 3/67 bylo schváleno 
 
 
Schválení finančního daru 
Na Obec přišla žádost o finanční příspěvek od Obecně prospěšné společnosti Sv. Josefa 
z Ropice na provoz Domova pro seniory. Od 9.1.2015 se zde nachází jeden občan naší 
obce. Protože neinvestiční transfery - příspěvky byly schváleny již v prosinci loňského roku, 
proto starosta navrhuje schválení finančního daru ve výši 4.000,- Kč na rok 2015. Ujasnil, že 
v rozpočtu peníze na toto jsou. 
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Střítež schvaluje finanční dar ve výši 4.000,- Kč Obecně 
prospěšné společnosti Sv. Josefa, Ropice na provoz Domova pro seniory. 
Výsledek hlasování: Pro 8; Proti 0; Zdrželi se 0 
Usnesení č. 3/68 bylo schváleno 
 
 
Žádost o sponzorský dar na rockfest Chechča v H. Tošanovicích 
Starosta obce navrhuje neschválit žádost. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Střítež neschvaluje Žádost o sponzorský dar na rockfest Chechča 
v Horních Tošanovicích. 
Výsledek hlasování: Pro 8; Proti 0; Zdrželi se 0 
Usnesení č. 3/69 bylo schváleno 
 
 
Dodatek č. 3 ke smlouvě o veřejných službách a přepravě cestujících   
Starosta seznámil přítomné s dodatkem ke sml. ve stejné výši jako loni, tj. 82.735,- Kč/rok. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Střítež schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o veřejných službách a 
přepravě cestujících, poskytnutí kompenzace za veřejné služby mezi Obcí Střítež a 
ARRIVA Morava a.s., Ostrava v částce 82.735,- Kč/rok a pověřuje starostu obce 
podpisem dodatku. 
Výsledek hlasování: Pro 7; Proti 0; Zdrželi se 1 (Ing. Baron) 
Usnesení č. 3/70 bylo schváleno. 
 
 
Schválení pro neziskové organizace, které se budou podílet na čištění a ořezu aleje od 
Hájenky do Černé bezplatné odebrání vytěženého dřeva  
Starosta informoval o schůzce se zástupcem rybářského svazu ohledně špatných stavů 
stromů v aleji od Hájenky do Černé. Osobně tyto stromy v aleji zkontroloval a uznal, že 
některé stromy jsou suché nebo nezdravé. 
Místostarosta – potvrdil, že porost v aleji je příliš hustá, je zapotřebí revitalizovat 
Starosta – navrhl, že pokud se neziskové organizace postarají o čištění a ořez aleje, můžou 
si bezplatně odebrat vytěžené dřevo 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Střítež schvaluje pro neziskové organizace, které se budou podílet 
na čištění a ořezu aleje od Hájenky do Černé bezplatné odebrání vytěženého dřeva. 
Výsledek hlasování: Pro 8; Proti 0; Zdrželi se 0 
Usnesení č. 3/71 bylo schváleno. 
 
 
Vyvěšení tibetské vlajky   
Na Obec přišla žádost o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. Starosta řekl, 
že bychom museli tuto vlajku koupit.  
Místostarosta – navrhnul, že bychom se mohli zeptat Spolku Lungta, od kterého přišla 
žádost, zda nám tibetskou vlajku nezapůjčí  
 
Návrh usnesení:   
Zastupitelstvo obce Střítež schvaluje vyvěšení tibetské vlajky dne 10.3.2015.  
Výsledek hlasování: Pro 0; Proti 6; Zdrželi se 2 (p. Machálek, p. Plekanec) 
Usnesení č. 3/72 nebylo schváleno. 
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Výběrové řízení na zakázku „Energetické úspory KD ve Stříteži“ 
Starosta informoval, že výběrového řízení se zúčastnilo 5 firem – THERM, spol. s.r.o., 
STASEKO PLUS, s.r.o., KAVIS spol. s r.o., TURČINA s.r.o., REVOLT s.r.o. Z toho 2 firmy 
nesplnily zadávací podmínky, a proto byly z výběrového řízení vyřazeny. 
Nabídka firmy THERM, spol. s r.o. je nejvýhodnější nabídkou dle kritéria nejnižší nabídkové 
ceny tj. 7.109.171,- Kč (bez DPH) 
 
Návrh usnesení: 
Na základě doporučení hodnotící komise Zastupitelstvo obce schvaluje pořadí 

výběrového řízení s názvem „Energetické úspory KD ve Stříteži“. Nabídka uchazeče 

THERM, spol. s r.o., Ostrava-Jih, Zábřeh, Pavlovova 1351/44, IČ: 42766991 je 

nejvýhodnější nabídkou dle kritéria nejnižší nabídkové ceny. Proto členové hodnotící 

komise doporučili zadavateli uzavřít smlouvu s tímto uchazečem, neboť ten nabídl 

plnění za nižší cenu než zbylí uchazeči a splnil všechny požadavky zadavatele 

stanovené v zadávací dokumentaci. Celková nabídková cena vítězného uchazeče činí 

7.109.171,- bez DPH včetně rezervy ve výši 254.100,- Kč bez DPH. Zastupitelstvo obce 

pověřuje tímto starostu obce k podpisu rozhodnutí o přidělení a následně k uzavření 

smlouvy s vítězným uchazečem, popř. postupem dle zákona, kdyby vítězný uchazeč 

neposkytl součinnost k podpisu smlouvy. 

Výsledek hlasování: Pro 7; Proti 0; Zdrželi se 1 (ing. Baron) 

Usnesení č. 3/73 bylo schváleno 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce rovněž schvaluje vyloučení uchazečů ve výběrovém řízení 

z důvodů nesplnění požadavků zadávací dokumentace a zákona o veřejných 

zakázkách. Rada obce tedy pověřuje starostu obce k podpisu rozhodnutí o vyloučení 

u uchazečů REVOLT s.r.o., Třinec, Oldřichovice 738, IČ: 26815966 a TURČINA s.r.o., 

Budovatelů 771/1, Havířov – Prostřední Suchá, IČ: 25886550. 

Výsledek hlasování: Pro 7; Proti 0, Zdrželi se 1 (ing. Baron) 

Usnesení č. 3/74 bylo schváleno. 

 
 
Smluva o výpůjčce mezi firmou EKO-KOM, a.s., Praha 4 a Obcí Střítež o zajištění 
zpětného odběru a využití odpadu z obalů 
Starosta vysvětlil, že se jedná o nádoby na tříděný odpad. Tato smlouva byla posouzena 
JUDr. Bockem – nemá námitky. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Střítež schvaluje Smlouvu o výpůjčce mezi firmou EKO-KOM, a.s., 
Praha 4 a Obcí Střítež o zajištění odběru a využití odpadu z obalů a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy. 
Výsledek hlasování: Pro 8; Proti 0; Zdrželi se 0 
Usnesení č. 3/75 bylo schváleno. 
 
 
Úprava rozpočtu V./2014 
Předsedkyně finančního výboru Mgr. Kapitanovová seznámila přítomné s V. úpravou 
rozpočtu za rok 2014. Příjmy se navýšili cca o 2 mil. Kč z důvodu navýšení příjmu z daní, 
výdaje se upravily cca o 28 tis. Kč. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Střítež bere na vědomí úpravu rozpočtu č. V./2014  
Výsledek hlasování: Pro 8; Proti 0; Zdrželi se 0 
Usnesení č. 3/76 bylo vzato na vědomí. 
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Vyorávání sněhu na soukromém pozemku – zdravotní středisko ve Stříteži 
Starosta dostal telefonickou žádost na vyorávání sněnu na soukromém pozemku od MUDr. 
Waloszkové. Starosta navrhuje vyhovět žádosti, ale otázkou je zda vyorávání provádět 
zdarma nebo refakturovat MUDr. Waloszkové. 
p. Kocyan – navrhuje, aby vyorávání zaplatila obec 
místostarosta – tázal se, jak dlouho trvá vyorávání sněhu na tomto místě 
starosta – odpověděl, že asi 15 – 20 min. 
místostarosta – odhaduje jedno orání za 200,- Kč a doporučuje schválení usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Střítež schválilo vyorávání sněhu na soukromém pozemku – 
zdravotní středisko ve Stříteži a to zdarma. 
Výsledek hlasování: Pro 4 (starosta, místostarosta, p. Kocyan, p. Niemczyk); Proti 3; 
Zdrželi se 1 (Mgr. Kapitanovová) 
Usnesení č. 3/77 nebylo schváleno 
Vyorávání se bude refakturovat. 
 
 
 
Pořízení ventilu na vodu u RD č.p. 87 – Spratek Jaroslav na náklady obce.   
Starosta vysvětlil problém, kdy p. Spratek potřebuje zastavit vodu u svého RD a tím by 
zastavil vodu i sousednímu RD. Je nutné pořízení podružného ventilu na vodu v ceně cca 
7.000,- Kč a je na zvážení, zda na náklady obce nebo p. Spratka. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Střítež schvaluje pořízení ventilu na vodu u RD č.p. 87 – Spratek 
Jaroslav na náklady obce. 
Výsledek hlasování: Pro 0; Proti 2 (p. Kocyan, p. Przywara); Zdrželi se 6 
Usnesení č. 3/78 nebylo schváleno. 
 
 
 
Starosta obce informoval 

a) Ministerstvo zemědělství nevyhovuje a neurčuje obec Střítež správcem předmětného 
drobného vodního toku IDVT 10213486, k.ú. Střítež. 

b) Podání kasační stížnosti – Občanské sdružení Střítež – za zdravé životní prostředí. 
Stížnost na budování nové převodovkárny Hyundai Nošovice. P. Siwý podal 
vysvětlení. 

c) O otázce zřízení dvoujazyčných tabulí s názvem obce. 
d) O umístění dodatkových informačních tabulek k dopravním značkám „zákaz vjezdu 

vozidel nad 3,5 t“ na obecních silnicích směr Ropice a směr Mix – Smilovice. 
e) O možnosti úpravy rozpočtu ZŠ a MŠ Střítež a to o navýšení o 218.000,- Kč. 
f) O pokračování přípravy stavby „Osvětlení Zálesí“ 
g) O dohodě o provedení práce s p. Helenou Dulawovou na úklid evangelické kaple 
h) O pracovní schůzce všech členů ZO k vypracování Akčního plánu obce na období 

2015 – 2025 
i) Projekt přeshraniční spolupráce mezi obci Střítež a obcí Krasňany (SR) je ukončen. 

 
 
14. Diskuse 
p. Košut M. – tázal se na řešení situace komunikace od katolického kostela k č.p. 2 
Mgr. Kapitanovová – peníze na opravu komunikace nejsou sice pro rok 2015 zohledněny, 
ale vzhledem k dobé rozpočtové situaci, se peníze můžou na tuto akci vyčlenit 
Starosta – má v plánu pozvat na OÚ odbornou stavební firmu na tento problém. 
Starosta – upozornil na vzrostlý strom v blízkosti žel. nádraží, navrhuje zbrousit kořeny, aby 
nebránily v užívání chodníku 
Místostarosta – upozornil, že strom je na pozemku Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Starosta – myslí si, že kvůli zdůvodnění bezpečí našich občanů by ŘSD ČR nemělo námitky 
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Starosta – musí se zjistit odborná firma, která tyto práce vykonává, zjistit postup práce a 
cenu 
Mgr. Kapitanovová – kořeny stromu zužují plochu chodníku, pro děti, ale i dospělé 
nebezpečné místo, hrozící úrazem 
p. Lipowski – myslí si, že nejbezpečnější řešení je skácet celý strom. 
Ing. Baron – připomínal, že chodník nad plánovanou rychlostní komunikací je v územním 
plánu obce, ale Ředitelství silnic a dálnic tento chodník zamítlo, zda se s tím dá ještě něco 
dělat 
Starosta – původně se obec měla podílet na nákladech na tento chodník, ale tento návrh 
tehdejší vedení zamítlo, proto chodník nad plánovanou komunikací nebude 
Místostarosta – taky jednal s ŘSD o chodníku i podílu spolufinancování, ŘSD dalo 
nesouhlasné stanovisko, s chodníkem se nyní už nepočítá, i kdyby chtěla toto financovat 
obce, nelze navyšovat náklady na stavbu (peníze z EU – striktní pravidla) 
Mgr. Kapitanovová – navrhuje vyvolat ještě nová jednání, v roce 2008 – krize, nyní možná 
lepší podmínky 
Starosta – měl schůzku na OÚ přímo s ing. Křižánkovou, jako kompetentní osobou, 
stanovisko ŘSD  nevratné, chodník nebude. 
Ing. Baron – navrhoval nevzdávat se, argumentovat územním plánem obce, vejít znova 
v jednání. 
p. Siwý – tázal se, zda starosta prostudoval dopis ohledně protihlukových bariér 
starosta – měl za to, že na minulém ZO pověřil p. Siwého kontrolou dokumentu, a osobně si 
myslí, že ten kdo vydal technickou zprávu, musí se držet zákonných norem 
p. Siwý – žádal kopii nebo konverzi dokumentu – dopis ing. Dzivé, odbor stavebního řádu a 
územního plánování 
starosta – dopis přišel e-mailem, je to pouze metodická pomoc obce III. stupně k územnímu 
plánu, dopis k nahlédnutí na obecním úřadě 
p. Siwý – upozornil, že v lese je označeno 94 stromů ke skácení, je nutno proti tomu něco 
dělat 
starosta – o tomto problému ví, volal na inspekci životního prostředí, inspekce prošetří, 
požádal o součinnost s policií ČR, inspekce životního prostředí se bude soudně dohadovat 
se SŽDC ČR. Je to na právnících, zatím se nic kácet nesmí. 
Mgr. Kapinanovová – informovala přítomné o podání návrhu na kulturní památku 
železničního nádraží ve Stříteži. Dopis byl zaslán ministerstvu kultury koncem léta 2014, 
doposud nedošla žádná odpověď, je nutné to urgovat. 
Starosta – není ještě úplně seznámen s tímto problémem, ale přislíbil urgenci. 
p. Lipowski – tázal se ohledně příspěvků obce do domovů důchodců  
Starosta – vysvětlil postup při přidělování příspěvků pro DD, tam kde se nacházejí občané 
z naší obce a domovy důchodců požádají obci o příspěvek, zastupitelstvo obce to projedná, 
schválí, dá do rozpočtu na příští rok a proplatí. Naposledy nám žádost o příspěvek přišel 
letos z Obecně prospěšné společnosti Sv. Josefa, o.p.s. Protože příspěvky na rok 2015 jsou 
již ZO Střítež schváleny, obec poskytne finanční dar. 
Ing. Baron – požaduje doplnění ceny kontejneru na kompostování 
Místostarosta – smlouvy vytvořeny Sdružením obcí povodí Stonávky, nelze doplnit do 
smlouvy. Můžeme dát ke smlouvě dodatečně. 
p. Plekanec – není spokojený s vedením obecní kroniky, velké náklady na kronikáře 
Mgr. Kapitanovová – objasnila, že obecní kroniku po odchodu p. Przeczka vede ing. 
Kaletová, byla ochotna pokračovat, zúčastnila se školení. Pokud p. Plekanec nespokojen, 
může vyzkoušet vést kroniku sám. 
p. Plekanec – odmítl a navrhl tuto funkci Mgr. Kapitanovové 
Mgr. Kapitanovová – rovněž odmítla 
Starosta – s pomocí Mgr. Kapitanovové se kronika za minulé volební období nechá svázat, 
pak můžou občané nebo zastupitelé podávat návrhy na osobu, která bude vést kroniku. 
p. Plekanec – vznesl dotaz na místostarostu ohledně vzdělávání a financování školení 
místostarosta – vysvětlil, že toto školení bylo určeno starostům i zastupitelům obce zdarma a 
myslí si, že vzdělávání a školení je pro funkci starosty velice důležité, není v lidských 
schopnostech vědět všechno. Starosta se sám rozhoduje o typu školení, nežádá souhlas 
zastupitelstvo obce. 
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15. Závěr 
 
Starosta obce všem poděkoval za účast a v 19.55 hod. zasedání ukončil. 
 
 
 
 
Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina zastupitelů 
2) Poplatky za nájem nebytových prostor KD ve Stříteži 
3) Sazebník úhrad za poskytování informací 
4) Prezenční listina občanů 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 02.02.2015 
 
 
 
 
 
Zapsala: Renata Blahutová 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
Stanislav Niemczyk…………………………………………………. 
 
 
Ing. Jan Baron   …………………………………………………... 
 
 
 
 
starostra obce:  
Miroslav Jaworek……………………………………………………. 


