
1 

 

 
Výpis usnesení 

ze zápisu z III. zasedání Zastupitelstva obce Střítež 
konaného dne  28.01.2015 

 
Usnesení č. 3/54 
Zastupitelstvo obce Střítež schvaluje vyřazení bodu č. 11 z programu zasedání obce. 
 
 
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 

 
 

Usnesení č.  3/55 
Zastupitelstvo obce Střítež schvaluje program III. zasedání ZO obce Střítež po úpravě. 
 
 
Usnesení č.  3/56 
Zastupitelstvo obce Střítež schvaluje složení ověřovatelů zápisu a návrhové komise pana 
Stanislava Niemczyka a Ing. Jana Barona. 
 
Usnesení č. 3/57 
Zastupitelstvo obce schvaluje Metodický pokyn pro práci výborů a komisí ZO. 
 
 
Usnesení č. 3/58 
Zastupitelstvo obce Střítež schvaluje jednací řád ZO. 
 
 
Usnesení č. 3/59 
Zastupitelstvo obce Střítež schvaluje poplatky za nájem nebytových prostor Kulturního domu 
Střítež (viz. příloha). 
 
 
Usnesení č. 3/60 
Zastupitelstvo obce Střítež schvaluje věcný dar SRPŠ Základní škole a Mateřské škole 
Střítež, okres Frýdek – Místek, příspěvková organizace. 
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Usnesení č. 3/61 
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. 
 
Usnesení č. 3/62 
Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej nadbytečných 30 kusů židlí v ceně 100,- Kč za kus 
obci Řeka. 
 
Usnesení č. 3/63 
Zastupitelstvo obce Střítež neschvaluje pana Machálka Petra pověřenou osobou pro 
pořízení nového územního plánu obce. 
 
Usnesení č. 3/64 
Zastupitelstvo obce Střítež schvaluje nákup dvou kusů topidel k vytápění evangelické kaple. 
 
Usnesení č. 3/65 
Zastupitelstvo obce Střítež neschvaluje podílet se na financování Dvousvazkového kompletu 
knihy Česká republika, města a obce. 
 
Usnesení č. 3/66 
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. 
 
Usnesení č. 3/67 
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). 
 
Usnesení č. 3/68 
Zastupitelstvo obce Střítež schvaluje finanční dar ve výši 4.000,- Kč Obecně prospěšné 
společnosti Sv. Josefa, Ropice na provoz Domova pro seniory. 
 
Usnesení č. 3/69 
Zastupitelstvo obce Střítež neschvaluje Žádost o sponzorský dar na rockfest Chechča 
v Horních Tošanovicích. 
 
Usnesení č. 3/70 
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 ve výši 82.735,- Kč/rok a pověřuje starostu obce podpisem dodatku. 
 
Usnesení č. 3/71 
Zastupitelstvo obce Střítež schvaluje pro neziskové organizace, které se budou podílet na 
čištění a ořezu aleje od Hájenky do Černé bezplatné odebrání vytěženého dřeva. 
 
Usnesení č. 3/72 
Zastupitelstvo obce Střítež neschvaluje vyvěšení tibetské vlajky dne 10.3.2015.  
 
Usnesení č. 3/73 
Na základě doporučení hodnotící komise Zastupitelstvo obce Střítež 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. 
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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. 

 
Usnesení č. 3/74 
Zastupitelstvo obce Střítež 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. 

 
Usnesení č. 3/75 
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. 
 
Usnesení č. 3/76 
Zastupitelstvo obce Střítež bere na vědomí úpravu rozpočtu č. V./2014. 
 
Usnesení č. 3/77 
Zastupitelstvo obce Střítež neschválilo vyorávání sněhu na soukromém pozemku – zdravotní 
středisko ve Stříteži a to zdarma, vyorávání se bude refakturovat. 
 
Usnesení č. 3/78 
Zastupitelstvo obce Střítež neschválilo pořízení ventilu na vodu u RD č.p. 87 – Spratek 
Jaroslav na náklady obce. 
 
 
 
 
Výpis z usnesení vyhotoven dne: 02.02.2015 
Zapsala: Renata Blahutová 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
Stanislav Niemczyk          …………………………………………………. 
 
 
Ing. Jan Baron                  …………………………………………………... 
 
 
starosta obce:  
Miroslav Jaworek       ……………………………………………. 


