
 
 

Výpis usnesení  

ze zápisu z IV. zasedání Zastupitelstva obce Střítež  

konaného dne 25.3.2015 

 

 

 
4/79 

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

za bod č. 4. 

 

4/80 

ZO schvaluje program zasedání ZO v tomto upraveném znění: 

 

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  

 

4/81 

ZO schvaluje složení ověřovatelů zápisu a návrhové komise ve složení:  p.Kocyan Zdeněk. a 

p.  Pyszková Marie. 

 

4/82 

ZO schvaluje I. úpravu rozpočtu v roce 2015. 

 

4/83 

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

starostu obce podpisem smlouvy. 



 

4/84 

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

za rok 2014. 

 

4/85 

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. 

 

 

 4/86 

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

 

4/87 

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. 

 

4/88 

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

 

4/89 

ZO schvaluje zřízení výboru pro životní prostředí. 

 

4/90 

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

 

4/ 91 

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

následujícího dne po dni schválení v ZO tj. 26.3.2015 

 

4/92 

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

 

4/93 

ZO schvaluje přijetí účelově určeného finanční dar 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. 

 

 

4/94 

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 

 

 

 

 

 



4/95 

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. 

 

4/96 

ZO schvaluje nákup pozemku 556/2 k. ú. Střítež od Státního pozemkového úřadu a pověřuje 

starostu obce podpisem smlouvy. 

 

4/97 

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. 

 

4/98 

ZO neschvaluje 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. 

 

4/99 

 ZO schvaluje osvobodit Mateřské centrum Ovečka od poplatků za pronájem nebytových 

prostor KD – Jarní bazárek 20. – 22.3.2015 

 

4/100 

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. 

 

 

4/101 

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. 

 

 

Ve Stříteži 31.3.2015 

 

Zapsala: Bujoková Jiřina 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

Pyszková Marie …………………………………………… 

 

 

Kocyan Zdeněk …………………………………………… 

 

 

starosta obce: Jaworek Miroslav 

 


