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Výpis usnesení 

ze zápisu ze VII. zasedání Zastupitelstva obce Střítež 
konaného dne  29.7.2015 

Usnesení č. 7/134 

ZO schvaluje program VII. zasedání ZO obce Střítež v tomto znění: 

 

1. Zahájení 

2. Schválení programu 

3. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

4. Kontrola usnesení 

5. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – přeložka SO511 mezi Keriani, Obcí 

Střítež a ŘSD 

6. Schválení smlouvy o zřízení služebnosti – přeložka SO463 a SO464 

7. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí - Larysz 

8. Schválení dodatku o méně a více práce – firma Therm a Obec Střítež – zateplení KD 

9.  Různé 

10.  Diskuse 

11.  Závěr 

 

Usnesení č. 7/135 

ZO schvaluje složení ověřovatelů zápisu a návrhové komise ve složení: p. Przywara, 

p. Niemczyk  

 

Usnesení č. 7/136 

ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Keriani, a.s., se sídlem Praha 1 a 

Obcí Střítež a ŘSD , státní příspěvková organizace se sídlem Praha 4 na přeložku plynovodu 

SO 511 na pozemku parc.č. 87/3 a 87/4  za úplatu 160,-Kč a pověřuje starostu podpisem 

smlouvy. 

 

Usnesení č. 7/137 

ZO schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti mezi Českou telekomunikační infrastrukturou 

a.s. se sídlem v Praze 3, Obcí Střítež a ŘSD se sídlem Praha 4 na stavbu “Silnice I/68 

Třanovice Nebory“ – a to na přeložky sdělovacích  kabelů -  SO 463 a SO 464 na pozemku 

parc.č.1207/13 v kat. území Střítež za jednorázovou náhradu pro SO 463 ve výši 260,-Kč a 

pro SO 464 ve výši 250,-Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 

Usnesení č. 7/138 

ZO schvaluje Smlouvu mezi Obcí Střítež a společností ČEZ Distribuce, a.s.se sídlem Děčín o 

uzavření budoucí  Smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu 

Střítež, 1113/4 ,Larysz příp. kNN“ č. smlouvy: IP -12-8016795/1 na parc.č. 1203 a 1196/19 a 

pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

  

Usnesení č. 7/139 

ZO obce pověřuje starostu obce podpisem Dodatku na více a méně práce v maximální výši 

254.100,- Kč bez DPH z rozpočtové rezervy ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby 

„Energetické úspory KD ve Stříteži“ mezi Obcí Střítež a firmou THERM, spol. s. r. o se 

sídlem Ostrava – Zábřeh. 

 

Usnesení č. 7/140 

ZO schvaluje III. Změnu rozpočtu obce Střítež v roce 2015. 
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Usnesení č. 7/141 

ZO schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a Smlouvu o právu provést 

stavbu mezi Obcí Střítež jako vlastníka pozemků parc.č.1196/5, 1196/19 a1203  a Laryszem 

Davidem a Laryszovou Dagmar, bytem Polní 1783/20, Český Těšín na realizaci stavby 

„Odkanalizování RD na pozemku č.1113/4 v k.ú  Střítež,“ a to protlakem pod místní 

komunikací par.č.1203 a par.č. 1196/19 k.ú. Střítež a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

    

Usnesení č. 7/142 

ZO schvaluje Žádost ZŠ a MŠ Střítež o schválení neúčelově určeného finančního daru od 

Občanského sdružení rady rodičů ve výši 20 000,- Kč. 

 

Usnesení č. 7/143 

ZO schvaluje Žádost ZŠ a MŠ Střítež o schválení neúčelově určeného finančního daru  od 

Moravia Steel a.s. ve výši 7 000,- Kč a od firmy Vikra s.r.o. ve výši 1 000,- Kč k pokrytí 

nákladů na projekt „Rozvíjej se poupátko.“ 

  

Usnesení č. 7/144 

ZO revokuje usnesení č. 9/130 ze dne 7.9.2011 Zásady pro poskytování příspěvku veřejné 

neinvestiční podpory z rozpočtu obce Střítež. 

 

Usnesení č. 7/145 

ZO bere na vědomí oznámení ZŠ a MŠ Střítež na čerpání finančních prostředků z investičního 

fondu na opravu podlahových krytin tříd ZŠ. 

 

Usnesení č.7/146 

ZO bere na vědomí zprávu starosty o způsobu a podmínkách prodeje obecních pozemků a 

ukládá starostovi dopracovat a doplnit tyto podmínky a předložit na příštím zasedání  

zastupitelstva obce. 

 

Usnesení č. 7/147 

ZO neschvaluje  žádost p. Szkuty na spolufinancování výstavby cesty na soukromém 

pozemku parc.č. 585/26. 

 

Usnesení č. 7/148 

ZO neschvaluje Žádost Centra pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. se sídlem v Olomouci na 

finanční příspěvek ve výši 3.500,- Kč a doporučuje Centru podat novou žádost do konce října 

tohoto roku, která bude zahrnuta do rozpočtu obce na rok 2016. 
 
 
Výpis z usnesení vyhotoven dne:  
Zapsala: Ranata Blahutová 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
Marek Przywara  …………………………………………………. 
 
 
Stanislav Niemczyk     …………………………………………………. 
 
starostra obce:  
Miroslav Jaworek   …………………………………………………. 


