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Zápis 

z VIII. zasedání Zastupitelstva obce Střítež  

konaného dne 20.8.2015 

 
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 6 zastupitelů obce, 3 členové omluveni – ing. Baron, p. Plekanec a p. 

Przywara 

 

2. Schválení programu 

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

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Schválení programu 

3. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

4. Kontrola usnesení z minulého zasedání 

5. Schválení Dodatku ke smlouvě o dílo 115055 „Energetické úspory KD ve Stříteži“ 

firma THERM, spol. s r.o. 

6. Různé 

7.  Diskuze 

8.  Závěr 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje program zasedání ZO. 

Výsledek hlasování: 6 pro 

Usnesení č.  8/149 bylo schváleno. 

 

3. Volba ověřovatelů zápisu 

Zapisovatelkou byla určena Jiřina Bujoková a ověřovateli zápisu Marie Pyszková a Mgr.  

Adéla  Kapitanovová. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Střítež schvaluje složení ověřovatelů zápisu a návrhové komise ve 

složení Marie Pyszková a Mgr. Adéla Kapitanovová. 

Výsledek hlasování: 6 pro 

Usnesení č.  8/150 bylo schváleno. 

 

4. Kontrola usnesení 

usnesení 2/50 jednání pokračuje – pozemek pod sakristií katolického kostela 

usnesení 2/28 jednání pokračuje – převod pozemků od Ředitelství silnic a dálnic ČR 
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5. Schválení Dodatku ke smlouvě o dílo 115055 „Energetické úspory KD ve Stříteži“ 

firma THERM, spol. s r.o. 

Starosta obce obdržel od firmy THERM spol. s r.o. žádost o prodloužení termínu ukončení 

stavby, který byl stanoven na 18.8.2015 a to do 31.8.2015. Písemně byly rovněž dodány 

důvody, které zapříčinily, že se práce zpozdily. Jedná se o výkopové práce a hydroizolaci. 

Objevily se některé nepředvídatelné skutečnosti. U některých použitých materiálů bylo 

potřeba dodržet technologické postupy v rozmezí teplot 25 – 30 C
o
. 

 

- Místostarosta obce  - Dotaz: Zda je informován SF ŽP o této skutečnosti. 

- Starosta obce – p. Boris Ryšavý odeslal písemně žádost o prolongaci na SF ŽP a 

následně ji obec zasílala do datové schránky. Žádost o prolongaci je až do 30.9.2015. 

Starosta obce rovněž informoval o lhůtách ve kterých by měly být konkrétní práce 

dokončeny. Poslední proběhnou terénní úpravy a úklid staveniště do 28.8.2015. 

- P. Herec Jan -  Dotaz: Zda je v dodatku nějaká zmínka o ceně. Starosta odpovídá NE. 

K penalizaci firmy by mohlo dojít až po nedodržení termínu 31.8.2015. Pokud se 

vyskytnou nějaké problémy, je možné ještě uplatňovat nápravu v rámci reklamace. 

Dodatek ke smlouvě po právní stránce doporučil ke schválení obecní právník. 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 115055 ze dne 18. 3. 2015 s firmou 

THERM spol. s r. o.  „Energetické úspory KD ve Stříteži“ za účelem prodloužení 

termínu plnění do 31. 8. 2015 z důvodu extrémně vysokých teplot a nepředvídatelných 

skutečností viz. písemné vyjádření Technického dozoru stavby a pověřuje starostu obce 

podpisem tohoto dodatku. 

Výsledek hlasování: 6 pro 

Usnesení č.  8/151 bylo schváleno. 

 

6. Různé + 7. Diskuse 

Informační: 

1. Proveden ořez náletů kolem přivaděče – nutno dokončit 

2. Probíhá dotazníková akce za účelem získání co nejvíce informací od občanů, abychom 

ve spolupráci se Slezskou univerzitou mohli vypracovat „Strategický plán rozvoje 

obce“ pro naši obec s výhledem do roku 2030 – anonymně možno odevzdat na obci do 

přichystané schránky, nebo předat slečně Byrtusové (prokáže se průkazkou z obce), 

která bude navštěvovat domácnosti a nabízet pomoc s jeho vyplněním. Může také 

dotazníky předat na obec. 

Dotazy k dotazníkům: 

Místostarosta Machálek – že otázka na předposlední str. dotazníku: “Jste pro modernizaci 

železniční tratě ČT-FM se zachováním jednokolejného provozu?“ je položena nesprávně a 

je zavádějící. Pod slovem modernizace se skrývá slovo „zkapacitnění“, které bude mít pro 

většinu občanů obce negativní dopad a doporučil do vyhodnocování dotazníků tuto otázku 

nezařazovat.  

P. Lipowski – dříve jezdily hlučné parní lokomotivy a nákladní vlaky tudy běžně 

projížděly a také nikomu nevadily. 

P. Siwý: 

 – Kdo připravoval a formuloval otázky do dotazníku, který rozesílala obec. 

Starosta odpověděl – dotazníky se sestavovaly a budou zpracovávat se Slezskou 

univerzitou v Karviné. Návrh otázek byl na 12 stran. V komisi bylo 7 lidí z obce Střítež –  

ing. Fober Miroslav, Chudý Jaromír, ing. Czernik Miroslav, Zawadzká Halina, Przywara 

Marek, Duda František, ing. Karczmarczyk Roman. Otázky byly protříděny na současný 
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stav. Dotazník má několik oblastí. Podobný dotazník měla obec Vělopolí, Petrovice u 

Karviné nebo Velká Polom. 

- Proč je do dotazníku zařazena otázka: Jste pro modernizaci železniční tratě Český 

Těšín – Frýdek-Místek se zachováním jednokolejného provozu. Odpvěď ano i ne 

může být zneužita. 

Starosta odpověděl: Tato otázka byla zařazena z důvodu jeho osobního zjištění jaká 

varianta má u občanů větší zastoupení a v jaké pozici jako starosta obce má vystupovat. 

- Proč je v otázce použito nekonkrétní slovo modernizace se zachováním 

jednokolejného provozu, když podle údajů o záměru má jít o optimalizaci to je 

výšková a směrová úprava trati pro zvýšení rychlosti. Trať má být zkapacitněna pro 

nákladní dopravu a za tím účelem má být částečně zdvojkolejněna. 

Starosta obce: tato otázka byla i reakcí na letáky roznášené do schránek 8.8.2015. V pondělí 

ráno jsme na obci zaznamenali občany, kteří se na obec obrátili s otázkami nebo obálkami pro 

krajský úřad. Obec o tom vůbec nevěděla, starosta dostal dotazník do schránky až v úterý. 

Nelíbí se mu, že na letáku není žádný podpis. Napsat Sdružení za zdravé životní prostředí, 

může kdokoli. Osobně jsem pro jednokolejku. Z pohledu starosty obce jsou zde 3 zásadní 

problémy – výstavba komunikace I/68, železnice a její budoucnost, čistírna odpadních vod. 

Z toho důvodu je v dotazníku také otázka do čeho investovat peníze – občané mají možnost 

vyjádřit názor, co by v obci udělali oni. 

Do konce letošního roku bychom měli mít zpracován „Strategický plán rozvoje obce“ – ten 

bude vycházet z výsledků získaných z těchto dotazníků. Vaše odpovědi v dotaznících jsou 

čistě informativní, aby mohl být zaznamenán názor občanů. Obec obdrží výsledek šetření, na 

jehož základě pak bude tento plán schválen v ZO. 

 P. Kapitanovová – slovo modernizace chápe jako všeobecný pojem. Například aby 

mohla být trať elektrická – mnohem méně hlučná. Zkapacitnění je už asi něco více. 

 Místostarosta – zkapacitnění znamená i nákladní dopravu. 

 P. Herec Jan – Děkuje, že tento materiál vznikl, škoda že je jen na tak krátkou dobu asi 

15 let. Je škoda, že dnes nepřišlo více lidí a nezajímá se o to co se děje. Zajímá se o to, kde 

vznikl první podnět, zda na kraji. Starosta odpovídá, že první vzory dotazníku jsou na 

Ministerstvu pro místní rozvoj. Obce, které schválí, Strategický plán rozvoje, budou mít větší 

šanci získat dotace. P. Herec doporučuje zastupitelům, aby se i dále řídíli tím, co z tohoto 

dokumentu vzejde i při přípravě rozpočtu a dalších obecních záležitostech. Co se týče 

předposlední otázky cítí, že je zde snaha o dialog a je míněna s dobrým úmyslem. Navrhuje 

také, aby komise ŽP se více zajímala například o to, jak občané likvidují splašky. 

p. starosta – dále k dotazníkové akci poznamenal, že v obci Vělopolí byla návratnost 

dotazníků asi 37% a to zejména díky osobní reflexi p. starostky, která navštěvovala 

domácnosti osobně. Spolupráce se Slezskou univerzitou byla vybrána ze 3 možných nabídek 

jako nejlevnější. Další byla ještě agentura Hrat a TZ GRANTS s.r.o. Mgr. Tomáš Šín, 

Olomouc. Ing. Vymětal, který zastřešuje tuto akci je z Hrádku, zná dobře podmínky našich 

obcí. To byl jeden z důvodů, pro který byla Slezská univerzita vybrána. 

Ze Strategického plánu rozvoje obce bude sestaven podrobnější dvouletý „Akční plán obce“. 

P. Herec – je stále možný společný projekt odkanalizování obce se Smilovicemi?  

Místostarota: Smilovice už mají svůj projekt.  

p. Kocyan – má připomínku k ořezávání stromů podél místních komunikací. Za bezpečnost je 

především zodpovědný p. starosta a udivuje ho, že pan Siwý  musí vědět o všech zásazích do 

zeleně v obci. P. starosta konstatoval, že s ořezem není zatím spokojen a bude se pokračovat 

v září až listopadu. 

P. Kocyan – se rovněž pozastavuje nad organizací dopravy při výluce ČD. Nelíbí se mu, že 

autobus jede z Hnojníka po dálnici do Českého Těšína. Taky dříve jezdil autobusem přes 
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Ropici Zálesí. Vždy to bylo možné a autobus pro 15 cestujících je dostačující. Vše nyní 

organizuje Brno a to nemá vůbec tušení, kde je Střítež. 

Starosta – jednal se zástupci firmy Arriva Morava a.s. – vyjednán malý autobus, jen směnové 

větší. 

 

 

3. Křídlatka – do konce září bude proveden postřik křídlatky 

4. schůzka s vedením pošty – návrh na Poštu Partner – vyjádření do 30.9.2015 

5. škola – pokračuje se v přípravách na zahájení školního roku – výměna podlahových 

krytin ve 2 třídách, příští týden výměna kotle a radiátorů v šatně 

6. do 10.9.  se provede výběrové řízení na projekt rekonstrukce ZŠ a MŠ ve Stříteži 

7. Oprava komunikace MIX směr k p. Kocyanovi 

8. Doprava v rámci výluky – ČD (ČSAD) 

 

Závěr 

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

v 18.35 hod.  

 

Přílohy zápisu: 

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

3) Prezenční listina občané 

4) Vyjádření technického dozor stavby, Projekční kancelář ASA expert, a. s. 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne:  24.8..2015 

Zapsala: Bujoková Jiřina 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

Pyszková Marie…………………………………………………. 

 

 

Mgr. Kapitanovová Adéla…………………………………………………... 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 


