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Zápis 

Ze zasedání Zastupitelstva obce Střítež, 
konaného dne  29.07.2015, od 17:00 hodin v kulturním domě ve Stříteži 

 
1. Zahájení zasedání zastupitelstva 
Zasedání Zastupitelstva obce Střítež (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17.00 
hodin starostou obce p. Miroslavem Jaworkem (dále jen „starosta“), který omluvil p. 
Kocyana, p. Kapitanovovou a Ing. Barona 
 
2. Schválení programu 
Starosta přednesl program zasedání, který byl řádně vyhlášen a vyvěšen na úřední desce 
OÚ.  
Program: 

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 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Střítež schvaluje program VII. zasedání ZO obce Střítež. 
 
Výsledek hlasování o navrženém programu: Pro 6; Proti 0; Zdrželi se 0 
Usnesení č.  7/134 bylo schváleno. 
 
3. Volba ověřovatelů zápisu 
Zapisovatelkou byla určena paní Blahutová a ověřovateli zápisu pan Przywara a p. Niemczyk 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Střítež schvaluje složení ověřovatelů zápisu a návrhové komise 
pana Przywaru a pana Niemczyka 
 
Výsledek hlasování o ověřovatelích zápisu: Pro 6; Proti 0; Zdrželi se 0 
Usnesení č.  7/135 bylo schváleno. 
 
4. Kontrola usnesení 
Starosta obce informoval o: 
usnesení č. 2/50 – žádost Římskokatol. církve – prodej pozemku pod zákristií – jednání 

pokračuje 
usnesení č. 2/28 – sml. o bezúplat. převodu pozemků od ŘSD ČR – pozemek pod chodníky 

– jednání pokračuje 
usnesení č. 6/125 – vytvoření skupiny pro vytvoření Strategického plánu rozvoje obce – 

splněno 
usnesení č. 6/127 – řešení prostorové kapacity ZŠ a MŠ Střítež - splněno 
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5. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – přeložka SO511 mezi Keriani, Obcí 
Střítež a ŘSD 
Starosta navrhl schválit Smlouvu o zřízení věcného břemene. Jedná se o přeložku 

plynovodu při výstavě komunikace I/68 v obci Střítež. Tato smlouva byla konzultována 

s JUDr. Bockem. 

Návrh usnesení:  
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. 
 
Výsledek hlasování: Pro 6; Proti 0; Zdrželi se 0 
Usnesení č. 7/136 bylo schváleno. 
 
 
6. Schválení smlouvy o zřízení služebnosti – přeložka SO463 a SO464 
ZO se na svém pracovním zasedání zabývalo i smlouvou o zřízení služebnosti – přeložka 
sdělovacích kabelů při stavbě komunikace I/68. Tato smlouva byla konzultována s JUDr. 
Bockem. 
místostarosta – upozornil, že při výstavně je nutné hlídat, aby nebylo poškozeno zatrubnění, 
které se v těchto místech nachází 
starosta – je domluveno, že v případě jakéhokoli poškození při výstavbě kom. I/68 je firma 
povinna dát všechno do původního stavu 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Střítež 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. 
 
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0; Zdrželi se 0 
Usnesení č. 7/137 bylo schváleno 
 
 
7. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí - Larysz 
Starosta informoval přítomné, že pro výstavbu nového RD manželů Laryszových je zapotřebí 
uzavřít smlouvu mezi Obcí Střítež a společností ČEZ Distribuce budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu – přípojka kNN 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Střítež schvaluje Smlouvu mezí 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. 
 
Výsledek hlasování: Pro 6; Proti 0; Zdrželi se 0 
Usnesení č. 7/138 bylo schváleno. 
 
 
8. Schválení dodatku o méně a více práce – firma Therm a Obec Střítež – zateplení KD 
Starosta navrhl nechat schválit pověření starosty obce podpisem Dodatku ke smlouvě na 
více a méně práce v maximální výši 254.100,- 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. 
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Starosta popsal vícepráce: klempířské práce – nové okapy (staré ve špatném stavu) 
                                            zámečnické práce – nové mříže na některé dveře 
                                            písmomalířské práce – nápis na budově  
                                            namontování žaluzií a sítí do oken 
místostarosta – chybí mu na budově nápis „Kulturní dům“ 
starosta – tento nápis byl pouze na vstupních dveřích do budovy – můžeme dát udělat, nebo 
připsat ještě na zeď budovy 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Střítež 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 
 
Výsledek hlasování: Pro 6; Proti 0; Zdrželi se 0   
Usnesení č. 7/139 bylo schváleno 
 
 
9. Různé 
 
III. úprava rozpočtu obce v r. 2015 
Starosta obce seznámil přítomné s pořadí III. úpravou rozpočtu obce za rok 2015. V příjmové 
části se jedná o navýšení o 227.971,- Kč (příjmy z přeshraniční spolupráce, dar od firmy 
Trinistav, pronájem pozemků, dotace na „Alej k rybníkům“). Výdaje ve stejné výši byly 
rozděleny na opravy ZŠ, zateplení KD, na vyhotovení strategického plánu. Úprava rozpočtu 
III./2015 bude přílohou tohoto zápisu. Schůzka finančního výboru proběhla dne 27.7.2015. 
Finanční výbor doporučil zastupitelstvu obce schválit úpravu rozpočtu III./2015. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Střítež schvaluje III. úpravu rozpočtu obce Střítež na rok 2015. 
 
Výsledek hlasování: Pro 6; Proti 0; Zdrželi se 0   
Usnesení č. 7/140 bylo schváleno 
 
 
Schválení smlouvy o sml. budoucí o zřízení služebnosti a smlouvu o právu provést 
stavbu – odkanalizování RD na poz. parc. č. 1113/4 k.ú. Střítež – manželé Laryszovi 
Zastupitelstvo obce na svém pracovním jednání projednávalo i tuto smlouvu, kde se jedná o 
stavbu odkanalizování RD manželů Laryszových. 
místostarosta – navrhl schválit smlouvu pod podmínkou protlaku pod komunikací 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Střítež schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti a Smlouvu o právu provést stavbu mezi Obcí Střítež jako vlastníka 
pozemků par.č. 1196/5, 1196/19, 1203 a p. Laryszem Davidem a Laryszovou Dagmar, 
bytem Polní 1783/20, Český Těšín na realizaci stavby „Odkanalizování RD na pozemku 
par.č. 1113/4 v k.ú. Střítež“ a to protlakem. 
 
Výsledek hlasování: Pro 6 
Usnesení č. 7/141 bylo schváleno 
 
 
Žádost ZŠ a MŠ Střítež o schválení neúčelového fin. daru 
Starosta informoval o žádosti ZŠ a MŠ Střítež o schvální neúčelového fin. daru, který škola 
obdržela od Občanského sdružení rady rodičů ve výši 20.000,- Kč. 
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Střítež schvaluje žádost ZŠ a MŠ Střítež o schválení neúčelového 
finančního daru od Občanského sdružení rady rodičů ve výši 20.000,- Kč. 
 
Výsledek hlasování: Pro 6; Proti 0; Zdrželi se 0  
Usnesení č. 7/142 bylo schváleno. 
 
 
Žádost ZŠ a MŠ Střítež o schválení neúčelově určeného fin. daru na akci „Rozvíjej se 
poupátko“ 
Další žádost ZŠ  a MŠ Střítež o schválení neúčelově určeného fin. daru. Finanční dar škola 
získala od firmy 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“ 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Střítež schvaluje žádost ZŠ a MŠ Střítež o schválení neúčelově 
určeného fin. daru od firmy 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“ 
 
Výsledek hlasování: Pro 6; Proti 0; Zdrželi se 0 
Usnesení č. 7/143 bylo schváleno 
 
 
Revokace usnesení č. 9/130 ze dne 7.9.2011 
Starosta informoval přítomné o nutnosti revokovat usnesení č. 9/130 ze dne 7.9.2011. Jedná 
se o Zásady pro poskytování příspěvku veřejné neinvestiční podpory z rozpočtu obce Střítež. 
Protože se změnily předpisy pro poskytování této podpory, obec musí vypracovat novou 
směrnici, která se připraví na schválení do dalšího zasedání zastupitelstva obce. 
Starosta – jednal o této záležitosti s okolními starosty. 
  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Střítež revokuje usnesení č. 9/130 ze dne 7.9.2011 Zásady pro 
poskytování příspěvku veřejné neinvestiční podpory z rozpočtu obce Střítež. 
 
Výsledek hlasování: Pro 6; Proti 0; Zdrželi se 0 
Usnesení č. 7/144 bylo schváleno 
 
 
Oznámení ZŠ a MŠ Střítež na čerpání fin. prostředků z investičního fondu  
Paní ředitelka Mgr. Dagmar Machálková oznámila Obci Střítež čerpání fin. prostředků 
z investičního fondu ZŠ a MŠ Střítež. Tyto fin. prostředky budou použity na opravu 
podlahových krytin ve třídách ZŠ 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Střítež bere na vědomí oznámení ZŠ a MŠ Střítež na čerpání 
finančních prostředků z investičního fondu na opravu podlahových krytin tříd ZŠ.  
 
Výsledek hlasování: Pro 6; Proti 0; Zdrželi se 0 
Usnesení č. 7/145 bylo vzato na vědomí 
 
Smlouva o servisní podpoře IT  
P. Zbijowski, jako servisní technik počítačů na obecním úřadě předložil ke schválení smlouvu 
o servisní podpoře mezi Obcí Střítež a p. Adamem Zbijowskim. Ve smlouvě je řešen 
poplatek za jeho služby paušálně, kdy jsou 4 hod. měsíčně započítány jako paušál a 
v případě problémů s PC se p. Zbijowski zavazuje dostavit se do 24 hod. a opravit. Doposud 
platila obec za každý provedený úkon. 
Starosta se informoval v okolních obcích – některé obce mají smlouvu, jiné ne.  
ZO doporučilo starostovi zjistit, kolik hodin p. Zbijowski strávil na OÚ za poslední dobu a na 
příštím zasedání ZO znovu prodiskutovat nutnost této smlouvy.  
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p. Przywara – oslovit i jiné servisní techniky k porovnání cen 
 
Podmínky prodeje obecních pozemků 
Starosta spolu s JUDr. Bockem začal řešit podmínky prodeje obecních pozemků. Na 
pracovním jednání zastupitelstva obce ostatní zastupitelé doporučili starostovi doplnit další 
podmínky a předložit tyto na následujícím zasedání zastupitelstva obce. 
starosta – informoval, že se jedná o celkový pozemek o rozměru 49 a, který byl 
rozparcelován a zaměřen na 4 parcely po zhruba 12 a na 1 parcelu. Byl vypracován odhad 
ceny za pozemek.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Střítež 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. 
 
Výsledek hlasování: Pro 6; Proti 0; Zdrželi se 0  
Usnesení č. 7/146 bylo schváleno 
 
Žádost p. Szkuty na spolufinancování cesty na soukromém pozemku 
Starosta informoval o žádosti p. Szkuty o spolufinancování příjezdové cesty ke stavebním 
parcelám, které má v úmyslu prodat. Tuto cestu je nutno vybudovat jako zřízení dostupnosti 
pro budoucí nové RD 
starosta – informoval se u Dis. Vitáskové na MěÚ v Třinci, odboru stavebního řádu a 
územního plánování a přislíbil p. Szkutovi, že zajistí schůzku na MěÚ v Třinci 
p. Plekanec – obává se, že stejně noví majitelé RD budou chtít po obci nějaké záruky o 
průjezdnosti příjezdové cesty. Zda by nebylo vhodné ošetřit smluvně s panem Szkutou 
starosta – když se schvalovalo na předminulém zasedání povolení zřídit cestu p. Szkutovi, 
jedna z podmínek byla zachování obslužnosti pro majitelé nových i stávajících RD 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Střítež neschvaluje žádost p. Szkuty na spolufinancování 
výstavby cesty na soukromém pozemku par.č. 585/26. 
 
Výsledek hlasování: Pro 6; Proti 0; Zdrželi se 0 
Usnesení č. 7/147 bylo schváleno 
 
 
Žádsost Centra pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. se sídlem v Olomouci na fin. přísp. ve 
výši 3.500,- Kč 
Došla žádost Centra pro dětský sluch Tamtam o fin. přísp. na jednoho našeho občana ve 
výši 3.500,- Kč. Dle ochrany údajů však nesmí sdělit, o koho se jedná. Jelikož s tímto 
příspěvkem se v rozpočtu nepočítalo, navrhlo ZO Centru podat novou žádost do konce října, 
ta bude zahrnuta do rozpočtu obce na příští rok. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Střítež neschvaluje žádost Centra pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. 
se sídlem v Olomouci na finanční příspěvek ve výši 3.500,- Kč a doporučuje podat 
novou žádost do konce října tohoto roku, která bude zahrnuta do rozpočtu obce na 
příští rok 
Výsledek hlasování: Pro 6; Proti 0; Zdrželi se 0 
Usnesení č. 7/148 bylo schváleno 
 
 
Informační 

Starosta přečetl dopis od ředitelky ZŠ a MŠ Střítež, v němž paní ředitelka děkuje za to, že 
obec jako zřizovatel se podílí na řešení problémů v ZŠ a MŠ (kapacita dětí, rekonstrukce 
ZŠ). 
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SŽDC nás seznámila se záměrem odprodeje části pozemku par.č. 443 v k.ú. Střítež. Jedná 
se o parcelu vedle železniční trati. Starosta navrhuje reagovat na tuto nabídku. Je reálná 
možnost, že by o tento pozemek měli zájem i fyzické osoby a tím pak znemožnit přístup na 
jiné parcely. 
Místostarosta – navrhuje komunikovat se SŽDC ohledně ceny za pozemek a následně řešit. 

 
Dne 22.7.2015 v odpoledních hodinách došlo k započatí prací na výkopu hrobky pro p. 
Fojcika. Výkop provádí p. Kubiczek. Při těchto pracích došlo na evangelickém hřbitově 
k poškození dlažby chodníku a k vyjetí kolejí od těžkého nákladního automobilu. Pan 
starosta podotkl, že vše bylo nafoceno. 
P. Kubiczek – přislíbil opravit chodník a dát vše do původního stavu 
Starosta – byl informován, že zemina z výkopu hrobky byla zavezena na pozemek pana 
Fojcika 
P. Kubiczek – v dopise napsal, že to bylo na žádost p. Fojcika. V zemině se nevyskytovaly 
žádné ostatky pouze dřevěné části 
Starosta – dále p. Kubiczek žádal o povolení ještě jedné hrobky. V případě uzavření řádné 
smlouvy o nájmu hrobového místa mu v tomto bude vyhověno. 
 

Informace o Aktualizaci Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje 
Dne 1.7.2015 došla datovou schránkou pošta z MSK Veřejná vyhláška – Návrh aktualizace 
zásad územního rozvoje MSK. Občanské sdružení Střítež – za zdravé životní prostředí 
upozornilo na nutnost podat několik připomínek k tomuto důležitému dokumentu. Pokud 
MSK schválí ZÚR musí i naše obec ve svém územním plánu považovat tyto podmínky za 
závazné. 
Místostarosta – vypíchl 3 nejdůležitější nesrovnalosti, proti kterým je nutno podat připomínky. 
Jsou to:  
- zkapacitnění tati č. 322, její vliv na životní prostředí a zvýšení hluku 
- rozšíření koridoru na cca 200 m, velká část povede lesem v našem katastrální území, přišli 
bychom o velkou část stromů 
- a z nepochopitelných důvodů přeřazení 9 nebo 10 obcí z osy 13 – pod Ostravsko. 
Místostarosta si nemyslí, že jsme nějaké předměstí Ostravy – není vysvětleno, jaký to má 
pro naši obec dopad. 
Starosta – pročetl si navržené Zásady územního rozvoje MSK. S některými názory 
Občanského sdružení souhlasí, s některými si není jistý. Proto si zajel na Krajský úřad za 
Ing. Arch. Vinklárkovou z odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury. Bylo mu 
sděleno, že pokud stát bude mít zájem a prohlásí tuto stavbu jako veřejně prospěšnou, tak 
tato stavba se uskuteční a nepomohou žádné připomínky. Tato stavba se může akorát 
oddálit a musíme si uvědomit, že evropské peníze může kraj čerpat pravděpodobně do roku 
2020. Na otázku šíře koridoru mu bylo sděleno, že se jedná o maximální šíře, může být 
menší. Stav trati 322 Český Těšín – FM je v současné době nevyhovující, a pokud budeme 
bojkotovat stavbu této trati, může se časem stát (15 – 20 let), že se tato trať zruší. A tím se 
sníží i dopravní obslužnost z naší obce. Pokud by došlo k modernizaci této trati, sníží se 
hluk. Starosta přislíbil, že připomínky občanů zašle na Krajský úřad. 
P. Tomala – obává se výkupů RD a zvýšeného hluku, které stojí kolem trati 
Ing. Karczmarcyk – vysvětlil, že modernizací trati dojde ke snížení hluku kolem trati, ke 
zdvojkolejnění trati dle ZÚR není v naší obci v plánu.  
 
 

10. Diskuse  
Ing. Fober – měl dotaz ohledně informace o uzavření České pošty v naší obci 
starosta – před časem měl telefonický rozhovor s panem Chlebkem – vedoucím pošt 
v Moravskoslezském kraji, ale ohledně zrušení pošty v naší obci nedostal žádnou informaci. 
Ing. Fober – doplnil, že existuje možnost, že práci České pošty může převzít i soukromá 
firma na území obce Střítež, a vznikla by tzv. Pošta partner. Pokud Česká pošta nesežene 
nikoho, kdo by tuhle práci chtěl vykonávat, může být pošta v naší obci zcela zrušena.  
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P. Herec Jan – upozornil na skutečnost, že občanská vybavenost v obci za posledních 25 let 
neustále klesá. Občané v naší obci stárnou. Bylo by vhodné vytvořit sociální komisi, která by 
se zabývala kromě jiného i staršími obyvateli, jejich potřebami a být jim nápomocni. Každý 
jednou zestárne a bude potřebovat pomoc. Kdysi se hovořilo o zřízení Domova pro seniory, 
zatím se nic neděje.  
Starosta – z názory pana Herece souhlasí. Kdysi se lidé více scházeli a komunikovali spolu, 
věděli o sobě a sousedé si pomáhali. Mladší generace je pohlcena moderní technologií, 
nedokážou se domluvit a přibývá sousedských sporů. 
 
Starosta – děkuje manželům Lipowským za vzorný úklid KD i před dnešním zasedání ZO. 
Děkuje i důchodcům za úklid po malování KD. Dále také děkuje všem sponzorům a 
pořadatelům při zvládnutí akce Střítežské léto. 
 
 
 
11. Závěr 
 
Starosta obce všem poděkoval za účast a ve 19.00 hod. zasedání ukončil. 
 
Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina zastupitelů 
2) Prezenční listina občanů 
3) III. Úprava rozpočtu v roce 2015 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne:  
 
Zapsala: Renata Blahutová 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
Marek Przywara     …………………………………………………. 
 
 
Stanislav Niemczyk     …………………………………………………... 
 
 
 
starostra obce:  
Miroslav Jaworek……………………………………………………. 


