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Zápis 

z IV. zasedání Zastupitelstva obce Střítež  

konaného dne 25.3.2015 

 

 

 
1. Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání zastupitelstva obce Střítež bylo zahájeno v 17.00 hod starostou obce p. Miroslavem 

Jaworkem (dále jen starosta) 

Jednání se účastní všech 9 zastupitelů obce. 

 

2. Schválení programu 

Starosta přednesl program zasedání, který byl řádně vyhlášen a vyvěšen na úřední desce OÚ. 

Starosta navrhl změnu programu a to zařazení bodu „I. úprava rozpočtu v roce 2015“ do 

programu zasedání za bod č. 4. 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje zařazení bodu „I. úprava rozpočtu v roce 2015“ do programu zasedání za 

bod č. 4. 

Výsledek hlasování: 9 pro 

Usnesení č. 4/79 bylo schváleno. 

 

Program: 

1.  Zahájení  

2.  Schválení programu  

3.  Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu  

4.  Kontrola usnesení z minulého zasedání 

5.  Úprava rozpočtu I. v roce 2015  

6.  Schválení smlouvy o dílo s firmou DIGIS, spol. s r.o.  

7.  Schválení účetní závěrky za rok 2014  ZŠ a MŠ Střítež  

8.  Schválení přerozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Střítež – přerozdělení do fondů  

9.  Schválení inventarizační zprávy ZŠ a MŠ Střítež   

10.  Schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování  komunálních odpadů a nakládání se 

stavebním odpadem na území obce Střítež  

11.  Revokace usnesení – zřízení komise ŽP  

12.  Schválení výboru pro ŽP  

13.  Schválení odměny pro předsedu výboru pro ŽP  

14.  Schválení přijetí účelově určeného daru pro ZŠ a MŠ Střítež – kurz anglického jazyka  

15.  Různé  

16.  Diskuze  

17.  Závěr  
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Návrh usnesení: 

ZO schvaluje program zasedání ZO v  upraveném znění. 

Výsledek hlasování: 9 pro 

Usnesení č.  4/80 bylo schváleno. 

 

3. Volba ověřovatelů zápisu 

Zapisovatelkou byla určena Jiřina Bujoková a ověřovateli zápisu Marie Pyszková a Zdeněk 

Kocyan. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Střítež schvaluje složení ověřovatelů zápisu a návrhové komise ve 

složení Marie Pyszková a Zdeněk Kocyan. 

Výsledek hlasování: 9 pro 

Usnesení č.  4/81 bylo schváleno. 

 

4. Kontrola usnesení 

usnesení 2/50 jednání pokračuje  

usnesení 2/26 jednání pokračují 

usnesení 2/28 jednání pokračuje 

usnesení 3/66 splněno 

usnesení 3/70 splněno 

usnesení 3/73 splněno 

usnesení 3/75 splněno 

 

5. Úprava rozpočtu I. v roce 2015 

Předsedkyně finančního výboru Mgr. Adéla Kapitanovová seznámila se zápisem finančního 

výboru ze dne 16.2.2015 a doporučila ke schválení I. změnu rozpočtu obce na rok 2015. 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje I. úpravu rozpočtu v roce 2015. 

Výsledek hlasování: 9 pro 

Usnesení č.  4/82 bylo schváleno. 

 

6. Schválení smlouvy o dílo s firmou DIGIS, spol. s r.o. 

Starosta jako každoročně předložil ke schválení smlouvu na provoz programu AMEServru a 

ObčanServru – po úpravě na zachování nejnutnějších funkcí byla smlouva upravena konečnou 

cenu služeb ve výši 23837,-- Kč. 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje Smlouvu o dílo mezi obcí Střítež a firmou DIGIS,  spol . s r.o. a pověřuje 

starostu obce podpisem smlouvy. 

Výsledek hlasování: 9 pro 

Usnesení č.  4/83 bylo schváleno. 

 

7. Schválení účetní závěrky za rok 2014 ZŠ a MŠ Střítež 

P. ředitelka Dagmar Machálková zaslala žádost o schválení účetní závěrky za rok 2014. 

Materiály byly elektronicky předloženy všem zastupitelům. 
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Návrh usnesení: 

ZO schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Střítež, okres Frýdek-Místek, příspěvková 

organizace za rok 2014. 

Výsledek hlasování: 9 pro 

Usnesení č.  4/84 bylo schváleno. 

 

8. Schválení přerozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Střítež – přerozdělení 

do fondů  

P. ředitelka Dagmar Machálková rovněž zaslala žádost o schválení a přerozdělení 

hospodářského výsledku za rok 2014. Rozdělení do fondu odměn ve výši 10013,57 Kč a do 

rezervního fondu 2503,39 Kč. Starosta navrhl rozdělit hospodářský výsledek na polovinu to je 

ve výši 6258,48 Kč do obou fondů.  Přerozdělení do fondů nebylo konzultováno s ředitelkou 

neboť je v pravomoci rady, tj. starosty nebo zastupitelstva o tomto rozhodovat. O návrhu 

starosty bylo hlasováno. 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Střítež, okres Frýdek-Místek, příspěvková 

organizace za rok 2014 ve výši 12 516,96 Kč  a  převod  hospodářského výsledku ve výši 

6 258,48 Kč do fondu odměn a stejnou částku do rezervního fondu. 

Výsledek hlasování:  pro 5,  proti 2 (Machálek, Pyszková), zdrželi se hlasování 2 

(Niemczyk, Kocyan) 

Usnesení č.  4/85 bylo schváleno. 

 

9. Schválení inventarizační zprávy ZŠ a MŠ Střítež   

Spolu s účetní závěrkou byla předložena Invetarizační zpráva příspěvkové organizace. 

Předsedkyní inventarizační komise byla ustanovena p. Anna Kacířová, členové Mgr. Olga 

Landecká a p. Iveta Pelková 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje Inventarizační zprávu ZŠ a MŠ Střítež za rok 2014. 

Výsledek hlasování: 9 pro 

Usnesení č.  4/86 bylo schváleno 

 

10. Schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 o stanovení systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování  komunálních 

odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Střítež  

Byla vypracována nová obecně závazná vyhláška, která vyplývá ze změn v zákoně o 

odpadech, vzor obecně závazné vyhlášky vychází z ministerstva vnitra. Ten jsme dle potřeb 

obce po několikerých konzultacích a úpravách opravili a ministerstvo jej doporučilo 

k vyvěšení a ke schválení. Toto bylo učiněno. 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Střítež č. 1/2015 o stanovení systému, 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Střítež. 

Výsledek hlasování: 9 pro 

Usnesení č.  4/87 bylo schváleno 
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11.  Revokace usnesení – zřízení komise ŽP 

Vzhledem k tomu, že došlo k chybě na ustavujícím zasedání, kdy mělo dojít ke schválení 

výborů, došlo k mylné formulaci usnesení. Byla schválena komise ŽP. Starosta  navrhuje  

usnesení č. 1/15 z 5.11.2014 revokovat.  

 

Návrh usnesení: 

ZO revokuje usnesení č. 1/15 z Ustavujícího zasedání ZO Střítež ze dne 5.11.2014. 

Výsledek hlasování: 9 pro 

Usnesení č.  4/88 bylo schváleno 

  

12.  Schválení výboru pro ŽP 

Předsedkyní výboru navržena znovu p. Marie Pyszková. 

P. Plekanec – nebude hlasovat. Na základě předložených zápisů z činnosti p. Pyszkové 

v dřívějším období odmítl hlasovat v bodě volby předsedy komise. 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje zřízení výboru pro životní prostředí. 

Výsledek hlasování: 9 pro 

Usnesení č.  4/89 bylo schváleno 

 

Návrh usnesení: 

ZO  schvaluje  za předsedkyni výboru životního prostředí p. Marii Pyszkovou. 

Výsledek hlasování: pro 8, proti 1 (Plekanec), zdrželi se hlasování 0 

Usnesení č. 4/90 bylo schváleno 

 

13.  Schválení odměny pro předsedu výboru pro ŽP 

Navržena odměna ve stejné výši jako ostatní výbory v obci tj. 900,00 Kč. Vzhledem k tomu, 

že tuto odměnu lze přiznat až od doby schválení v ZO a p. Marie Pyszková svou funkci 

vykonávala již od listopadu, Proto by bylo vhodné nějakým způsobem její práci ocenit. 

Odměna do této doby by byla 2160,- Kč (hrubá mzda) 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje odměnu pro předsedkyni výboru životního prostředí ve výši 900,-- Kč od 

následujícího dne po dni schválení v ZO tj. 26.3.2015 

Výsledek hlasování: pro 8, proti 1 (Plekanec), zdrželi se  hlasování 0 

Usnesení č. 4/91 bylo schváleno 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje dar p. Pyszkové Marii ve výši 1700,-- Kč. 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 2 (Plekanec, Pyszková) 

Usnesení č. 4/92 bylo schváleno 

 

14.  Schválení přijetí účelově určeného daru pro ZŠ a MŠ Střítež – kurz anglického 

jazyka 

 Žádost Základní a Mateřské školy Střítež  -  předloženo ke schválení přijetí účelového daru 

ve výši 3400,-- Kč věnovaného Spolkem rodičů a přátel školy k částečnému pokrytí  

příspěvku na Kurz anglického jazyka s rodilým mluvčím pro žáky 4. a 5. Ročníku, který se 

bude konat v dubnu 2015. 
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Návrh usnesení: 

ZO schvaluje přejí účelově určeného finančního daru ve výši 3 400,- Kč pro ZŠ a MŠ 

Střítež, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace od Spolku rodičů a přátel školy 

na pokrytí příspěvku Kurzu anglického jazyka s rodilým mluvčím pro žáky 4. a 5. 

ročníku. 

Výsledek hlasování: 9 pro 

Usnesení č.  4/93 bylo schváleno 

 

15. Různé 

- Dofinancování služby Medela – péče o seniory o.p. s. – Domov se zvláštním 

režimem, Ostravice 

V tomto domově byla umístěna 1 občanka obce, proto se tato organizace obrátila se žádosti o 

spoluúčast na chybějící prostředky ve výši 20tis. Kč ročně.  Starosta navrhuje zaslat dar ve 

výši jako do všech ostatních domovů ve výši 4 000,-- Kč pro rok 2015. 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje finanční dar ve výši 4 000,- Kč pro Medela - péče o seniory o.p.s – Domov 

se zvláštním režimem, Ostravice jako spoluúčast na dofinancování sociální služby pro 

občanku z obce Střítež  

Výsledek hlasování: 9 pro 

Usnesení č.  4/94 bylo schváleno 

 

- Žádost o poskytnutí finančního příspěvku 

Společnost pro ranou péči žádá o částku 9200,-- Kč to je 20% z celkových nákladů na 1 

klienta/rok pro – tuto službu využívá 1 rodina s dítětem se zrakovým postižením v raném 

věku. Tuto službu poskytuje Středisko rané péče SPRP Ostrava podle zákona 108/2006 Sb. o 

sociálních službách. Starosta navrhuje zaslat dar,  jako pro seniory ve výši 4000,-- Kč. 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje finanční dar ve výši 4000,-- Kč pro Společnost pro ranou péči SPRP 

Ostrava,  na pokrytí části nákladů s poskytováním služby rané péče  pro 1 rodinu v naší 

obci s dítětem se zrakovým postižením. 

Výsledek hlasování: 9 pro 

Usnesení č.  4/95 bylo schváleno 

 

- Česká republika – Státní pozemkový úřad – zveřejněna nabídka pozemků 

Jedná se o veřejnou nabídku dle zákona o půdě v rámci restitučního vyrovnání. V nabídce je 

pozemek par. č. 556/2 v k. ú. obce Střítež o výměře 112 m2, hodnota pozemku 2240,-- Kč.  

Na tomto pozemku jsou umístěny buňky na dětském hřišti užívané při akcích pořádaných u 

různých kulturních a sportovních akcí. Je v zájmu obce tento pozemek odkoupit. 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje nákup pozemku 556/2 k. ú. Střítež od Státního pozemkového úřadu ve výši 

2 240,- Kč a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

Výsledek hlasování: 9 pro 

Usnesení č.  4/96 bylo schváleno 
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- Smlouva o poskytování služeb koordinátora v oblasti bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi 

Obdrželi jsme 2 nabídky  a to od firmy ENVIFORM  a.s., Třinec a firma ASA EXPERT s.r.o. 

Ostrava 

Výhodnější cenovou nabídku poskytla firma ENVIFORM a. s. s částkou 18 000,-- tis.  

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje Smlouvu o poskytování služeb koordinátora v oblasti bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi mezi Obcí Střítež a firmou ENVIFORM,  a. s. 

Třinec a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

Výsledek hlasování: 9 pro 

Usnesení č.  4/97 bylo schváleno 

 

- Dohoda o provedení práce 
Starosta informoval, že novým správcem tenisového hřiště je p. Miroslav Klosko, dohoda o  

provedení práce je sepsána  do 31.12.2015. Všechny podmínky jsou stanoveny jako doposud, 

kdy práci  vykonával p. Nezbeda.  Žádosti o služby bude p. Klosko přijímat na tel. čísle 

725 429 983. 

 

- Žádost o povolení vjezdu p. Tomoszka, Střítež čp. 18  

Žádá o povolení pro nákladní automobily přepravující ornici ze stavby silnice č. I/11 Nebory - 

Oldřichovice. Touto záležitostí se zabývá i Městský úřad Třinec, odbor dopravy – který je 

požádán o vydání výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. Účastníkem 

řízení je i Obec Střítež a Správa silnic MSK, středisko Frýdek-Místek. Starosta na obecním 

úřadě okamžitě přijal několik negativních ohlasů od občanů na tuto skutečnost. P. Tomoszek 

v té době začal také tuto situaci projednávat s obcí. Proběhla pracovní schůzka v kanceláři 

starosty.   

p. Plekanec připomněl dobrou spolupráci v dřívějších letech s panem Tomoszkem 

Vladislavem, který několikrát bezplatně obci poskytl stroje i materiál pro obecní potřeby. 

P. Przywara – má p. Tomoszek povolení od stavebního úřadu na uložení tak velkého množství 

zeminy? Dále upozorňuje, že se dříve jedná, než se vyřídí potřebné doklady. 

P. Machálek se obává, že nájezd na místní komunikaci je úzký a do pravého úhlu. 

P. Pyszková upozorňuje, že v blízkosti komunikace je plynovod a vodovod, který může být 

rozpětím kol nákladních vozidel narušen. 

Příjezd ze strany od Smilovic by byl možný. Avšak příjezd k domu je opět komunikace bez 

stavebního povolení. I o tuto skutečnost byla v nedávné době obec informována, že bude 

řešena se stavebním úřadem na podnět majitelky nemovitosti na katastru obce Smilovice. 

Bylo navrženo hlasovat, zda udělit tento souhlas. 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje žádost p. Tomoszka, Střítež 18 o povolení výjimky vjezdu nákladních 

vozidel na místní komunikaci a dále na účelovou komunikaci za účelem navážení zeminy 

na svůj pozemek. 

Výsledek hlasování: pro 0, proti 7, zdrželi se hlasování 2 (Jaworek, Plekanec) 

Usnesení č. 4/98 nebylo schváleno 

 

- Žádost o bezplatné užití kulturního domu 
Mateřské centrum ovečka – jarní bazárek dětského oblečení ve dnech 20. – 22.3.2015 

Starosta navrhuje osvobození od poplatků.  
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Návrh usnesení: 

ZO schvaluje osvobodit Mateřské centrum Ovečka od poplatků za pronájem nebytových 

prostor KD – Jarní bazárek 20. – 22.3.2015 

Výsledek hlasování: 9 pro 

Usnesení č.  4/99 bylo schváleno 

 

- Žádost o změnu užívání 

Bartoníková Michaela, Řeka 82 – požádala o změnu užívání nebytových prostor od 1.4.2015, 

nebude se nadále jednat o služby občanům. Podmínky nájmu zůstanou nezměněny. Jediná 

změna bude u spotřeby vody, kde dojde ke snížení paušálního sazby v m3.  Nájemní smlouva 

bude doplněna o dodatek č. 1. 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje změnu v užívání obecních  nebytový prostor firmou Michaela Bartoníková, 

Řeka 82, od 1. 4. 2015 – výše nájmu zůstává, spotřeba vody bude upravena na 5 m3 za 

čtvrtletí. 

Výsledek hlasování:  pro 7,  proti 0, zdrželi se hlasování 2 (ing. Baron,  Pleknec) 

Usnesení č.  4/100 bylo schváleno. 

 

- Žádost o Souhlas vlastníka nemovité věci s umístěním sídla pobočného spolku 

Českého zahrádkářského svazu,  z. s. 

Tento souhlas je potřebný pro zapsání spolku do spolkového rejstříku. Dle pokynu Ústředního 

svazu je možné několik variant zápisu sídla. Jedna z variant je na adrese obecního úřadu 

s jeho souhlasem. Je možné tuto situaci ošetřit nájemní smlouvou. Vzhledem k tomu, že by 

bylo dobré nastolit stejné podmínky pro všechny spolky (důchodce, zahrádkáře a pod. ) 

odkládá se tento bod do dořešení podmínek a zároveň dáme připravit právníkovi smlouvy. 

 

- Vydání obecní známky u příležitosti 710. výročí založení obce 

Pan starosta navrhuje vydat obecní známku. Bylo by to něco, co v okolí zatím asi nikdo nemá. 

Známku je možné prodávat v nominální hodnotě a používat pro poštovní styk. Vydání a tisk 

známky je v ceně cca 60 tis. Kč. 

P. Kapitanovová – nápad je to zajímavý. V současné době napjatého rozpočtu by bylo vhodné 

posunout dobu vydání ke konci roku, až se uvidí, jak na tom budeme s financemi. 

 

- Smlouva o zřízení věcného břemene č. INKOS/VB/22/442/Fül/2013 č. 

FM/64/e/2013/Ro 

Povinný: MSK, oprávněný: Obec Střítež, investor stavby: Ředitelství silnic a dálnic ČR 

zastoupeno na základě plné moci Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o. dále zastoupeno plnou 

mocí firmou INKOS-OSTRAVA, a. s. – jedná se o služebnost vedení inženýrské sítě 

veřejného osvětlení „SO 442 – Přeložka VO v km 2,700“ v rámci stavby „Silnice I/68 

Třanovice-Nebory“ 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. INKOS/VB/22/442/Fül/2013 č. 

FM/64/e/2013/Ro - veřejné osvětlení “SO442-Přeložka veřejného osvětlení v km 2,700“ 

v rámci stavby „Silnice I/68 Třanovice – Nebory a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Výsledek hlasování: 9 pro 

Usnesení č.  4/101 bylo schváleno 
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- Účtování poškozeného vybavení v kulturním domě 

Veškeré poškozené sklo při akcích bude vyúčtováno obcí spolu s ostatními službami 

pořadateli akce dle ceníku. Ten bude zveřejněn v prostorách kulturního domu a zároveň na 

obecním úřadě.  

 

 

- Nabídka na vydání obecního odznaku 

Nabídka od p. Daniela Jahna ze Stříbra, který je ochoten zdarma zpracovat návrh odznaku pro 

výrobu raznice, dále doporučují výrobu i firmy Martin Berka, Kovovýroba-lisování. Cena se 

odvíjí dle odebraného množství. 

Zatím odkládáme. 

 

- Odkup pozemků od Zemědělského podniku Rázová 

Zastupitelstvo obce navrhuje znovu otevřít jednání na odkud pozemků. Sloučit všechny 

pozemky do jedné kupní smlouvy a cenu pokud možno co nejvíce snížit. 

 

- Odkup příjezdové cesty a pozemku pod ČOV  

Máme zpracován znalecký posudek na pozemky 85, 86 a 66/2 k. ú. Střítež 

Zastupitelstvo dále doporučilo zpracovat znalecký posudek nezávislým odhadcem. A 

následně vyvolat jednání s p. Klodou, který v minulosti požadoval cca 500 tis. Kč.  Posudek 

je nyní na cca 337 tis. Kč. 

 

- Česká pošta v obci 

P. starosta na setkání s vedoucí pošt p. Dziekanikovou znovu projednal navýšení hodin pro 

veřejnost. Navýšení stále není možné. Stále se uvažuje o zrušení pošty v obci. 

 

- Instalace bezpečnostního radaru v obci 

Máme několik nabídek na radary. V letošním rozpočtu jsme s nákupem nepočítali. Zatím 

počkáme. 

 

- ARRIVA Morava a. s. - informace 

Firma zaslala vyúčtování prokazatelné ztráty z dopravní obslužnosti za rok 2014 v obci 

Střítež.  Ztráta činila 97 067,-- Kč z toho jsme dle smlouvy z roku 2013 uhradili 82 735,-- Kč. 

Rozdíl tedy činí 14 332,-- Kč. 

 

- Žádost p. Klody o zaslání informace o zařazení komunikace do Pasportu místních 

komunikací 

P. Kloda žádost blíže nespecifikoval. Právník p. Bocek doporučil požádat o doplnění žádosti o 

povinné údaje dle zákona o svobodném přístupu informací a o doplnění žádosti, která není 

úplná, nespecifikuje o jaké pozemky (komunikace) se jedná. 

 

- Odkup pozemku par. č. 87/3 – odmítnutí prodeje 

Starosta informoval o tom, že p. Radek Baloun zástupce Keriani, a.s.  jednal s p. Machálkem, 

který sdělil, že tento pozemek není pro obec zvlášť důležitý a že o jeho koupi neuvažujeme. 

Opakované nabídky nebylo využito. V současné době  Keriani nevylučuje možnost 

dlouhodobého pronájmu nebo směnu za jiný pozemek. 

 

- Skartační řízení 

Obecní úřad provádí řádné skartační řízení. Skartační komise byla jmenována starostou obce 

ve složení: Blahutová Renata, Bujoková Jiřina a Morawcová Jana. Skartace probíhá i z 
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důvodů organizačních, kdy se bude provádět výměna okna v místnosti archivu a celého 

otopného systému v celém objektu. 

 

- Výpis z katastru nemovitostí pro převod pozemků pod chodníky 

Pro určení vlastnictví pozemků pod chodníky požádalo ŘSD o doložení vlastnických práv 

k pozemkům.  

 

- Stanovisko k výstavbě chodníku v rámci výstavby Silnice I/68 Třanovice – 

Nebory   

Ředitelství silnic a dálnic ČR p. starostovi s politováním oznámilo, že bez výrazných zásahů 

do stavby a bez nového územního řízení není možné řešení chodníku podél přeložky silnice 

III/4763 v rámci stavby silnice I/68 Třanovice – Nebory.  Stavba má již platné územní 

rozhodnutí. Výstavba chodníku by musela být řešena včetně odvodnění, aby nevznikala 

kolizní místa, která by způsobovala zatápění nebo namrzání. V této fázi rozpracovanosti není 

v možnostech ŘSD ČR  vstupovat do projektové dokumentace. Odmítnutí spolupráce ze 

strany obce je z  21.4.2009 

 

- Hydroizolace základní a mateřské školy 

O jarních prázdninách byla ve skladu školní jídelny provedena sanace zdiva, oprava 

kanalizačních vpustí. Dále byla zpracováno posouzení vlhkosti zdiva s návrhem řešení a 

hrubým propočtem nákladů. Ta bude provedena až v příštím kalendářním roce. Zapracujeme 

tuto investici do rozpočtu na příští rok. 

 

- Opravy místních komunikací 

Vyžádali jsme od firmy L.GREKO na komunikaci za kostelem, parkoviště u katolického 

hřbitova, opravu chodníku u nádraží ČD, komunikace naproti večerky Adélka (hokejka) 

Cenové nabídky jsou orientační jako podklad pro rozpočet na rok 2016.  

 

- Fond pro opuštěné a handicapované děti 

Vzhledem k tomu, že finanční podpory pro letošní rok již byly rozděleny. V tomto roce o 

podpoře fondu neuvažujeme. 

 

- Zeleň v obci 

Požádali jsme Agenturu ochrany přírody a krajiny Ostrava o posouzení zdravotního stavu 

několika stromů v obci. Lípa na hřišti (3. od vstupu) – doporučen ořez suchých větví a 

kontrola olistění. Jasan ztepilý u železničního přejezdu – doporučeno kácení. Lípa před 

obecním úřadem – doporučena ke kácení s náhradní výsadbou mladého stromu. 

Přes tuto agenturu podáme žádost o dotaci z Programu péče o krajinu pro rok 2015 na 

výsadbu 50 stromů na aleji k rybníkům (48 lip a 2 jeřabiny). 

Mgr. Kapitanovová – také apeluje na kácení jasanu a opravu chodníku. Měli bychom jako 

zastupitelstvo předcházet nebezpečí a dbát na bezpečnost chodců a cyklistů pohybujících se 

po chodníku. Je to nejužší část a hrozí pád na vozovku přímo pod kola vozidel. 

Starosta obce bude v případě nesouhlasu s kácením požadovat podpisy osob, které za 

případné následky ponesou zodpovědnost. 

 

- Informační boxy CityPortals.cz 

Obdrželi jsme bezplatnou nabídku na umístění nové záložky na webové stránky obce 

s odkazem na nabídky práce v regionu např. v okruhu 30 km. Budou zjištěny technické 

požadavky a postup realizace. 
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- Informace: 

- V následujících letech bude probíhat celoplošné kácení dřevin v ochranném pásmu 

železnic. 

- O jednání se Správou železničních dopravních cest o budově bývalého nádraží a okolních 

pozemků 

- Žádost o zapsání Nádraží Střítež do seznamu kulturních památek je bez odpovědi. 

Nejedná se o nádraží, ale pouze o zastávku. 

- Uvažuje se o zprovoznění WC. 

- Žádost Občanského sdružení Střítež za zdravé životní prostředí o písemné zasílání všech 

informací o zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou 

být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle zákona č. 114/1992 Sb. 

 

16. Diskuse 

- Ing. Baron - pověření ke kontrolám 

- P. Kocyan - úkol: sledovat košení pozemků kolem místních komunikací 

- P. Plekanec – práce Judr. Bocka – kasační stížnost, jednání s nájemníky bytovky čp. 240 

–  střet zájmů, zajímá se jaký je rozdíl mezi sdružením a společenstvím vlastníků 

- P. Siwý – kasační stížnost – reakce 

- P. Košut – otázka zda může požádat právníka o pomoc 

- P. Plekanec – žádá doložení práce výboru ŽP 

- P. Lipowski – zase se nic neudělalo pro rozšíření kuchyně v KD 

- Mudr. Chlachula – má zájem o koupi obecního stavebního pozemku v obci 

- P. Plekanec – citoval dopis ČSSD – znovu otevírá problém se neuhrazených faktur 

Michala Kapitanova  viz. Příloha 

- P. Machálek – nejedná se o nájemné, ale o úhradu elektrické energie 

-  Starosta – uvádí, celou kauzou se zabývala Policie ČR,  byli prošetřování zaměstnanci, 

nájemníci, členové výborů – případ byl řádně prošetřen, nebyl prokázán záměr poškodit 

obec.  Navrhuje schůzku právníků obou stran a nezávislého právníka. 

- P. Mach – žádost o košení trávy k nádraží na Zálesí a směrem k p. Michalikovi 

- P. Plekanec - navrhuje  zaslat dopis s žádostí o pomoc při řešení situace s vybudováním 

chodníku v rámci výstavby I/68 

V závěru zasedání se ve 20.15 hod omluvila Mgr. Kapitanovová a ve 20.25 hod ing. Baron – 

odchází na směnu. 

 

17. Závěr 

Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast.  Jednání zastupitelstva obce ukončil ve 

20.50 hod.  

 

Přílohy zápisu: 

1) Zveřejněná informace o konání ZO 
2) Prezenční listina zastupitelé 

3) Prezenční listina občané 

4) Dopis p. Plekance 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne:  31.3.2015 

Zapsala: Bujoková Jiřina 
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Ověřovatelé zápisu: 

 

Pyszková Marie…………………………………………………. 

 

 

Kocyan Zdeněk…………………………………………………... 

 

 

 

starostra obce: Miroslav Jaworek……………………………………………… 


