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Zápis 

z IX.  zasedání Zastupitelstva obce Střítež, 
konaného dne  16.9.2015 od 17:00 hodin v Kulturním domě ve Stříteži 

 
1. Zahájení zasedání zastupitelstva 
Zasedání Zastupitelstva obce Střítež (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:02 
hodin starostou obce p. Miroslavem Jaworkem (dále jen „starosta“), který omluvil pana 
Plekance, Mgr. Kapitanovovou a Ing. Barona. Starosta dále přednesl program zasedání, 
který byl řádně vyhlášen a vyvěšen na úřední desce OÚ.  
Zapisovatelkou byla určena paní Mikulová Veronika a ověřovateli zápisu Petr Machálek a 
Marek Przywara. 
 
2. Program: 

1. Zahájení  
2. Schválení programu  
3. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu  
4. Kontrola usnesení  
5. Úprava rozpočtu IV./2015  
6. Zpráva o uplatňování územního plánu Střítež  
7. Záměr obce o odprodeji pozemků u přivaděče  
8. Žádost o fin. dar – PZKO Třanovice  
9. Schválení vítězné firmy na zhotovení projek. dokumentace – rekonstrukce ZŠ Střítež  
10. Různé  
11. Diskuse  
12. Závěr  

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje program IX. zasedání ZO obce Střítež 
Výsledek hlasování o navrženém programu: Pro 6; Proti 0; Zdrželi se 0 
Usnesení č.  9/152 bylo schváleno. 
 
3. Volba ověřovatelů zápisu 
 
Zapisovatelkou byla určena paní Mikulová Veronika a ověřovateli zápisu pan Machálek Petr 
a Przywara Marek. 
 
Výsledek hlasování o ověřovatelích zápisu: Pro 6; Proti 0; Zdrželi se 0 
Usnesení č.  9/153 bylo schváleno. 
 
Návrh usnesení: 
ZO Střítež schvaluje složení ověřovatelů zápisu a návrhové komise ve složení Petr 
Machálek a Marek Pzrywara. 
. 
* * * 
 
4. Kontrola usnesení 
Starosta obce informoval: 
 
usnesení 2/50 jednání pokračuje – pozemky pod zakrystií – úkol místostarosta 
usnesení 2/28 jednání pokračuje – smlouvy o bezúplatném převodu pozemků od ŘSD – byl 
poslán dopis do státního archivu do Opavy – v řešení 
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5. IV. Změna rozpočtu obce Střítež 
 
Starosta obce svolal finanční výbor, ve kterém se řešily změny rozpočtu.  
Daňové příjmy se v rozpočtu obce zvýšily o 530.492,-Kč (průtoková dotace 211.354,- pro ZŠ 
a MŠ Střítež, 210.174,- z dotace na zateplení a 80.000,-Kč z daně z příjmů fyzických osob 
ze SVČ), nedaňové příjmy se zvýšily o 68.404,-Kč (výkup kovošrotu z investiční akce 
„Zateplení KD“ a mimo jiné také 4.006,-Kč z dobrovolného vstupného z kulturní akce 
„Střítežské léto“.  
Výdaje rozpočtu se zvýšily celkem o 598.896,-Kč. K významnému přesunu finančních 
prostředků došlo na kapitolu 3117 (První stupeň základních škol) o 211.354,-Kč z důvodu 
získání dotace pro ZŠ a MŠ Střítež. Největší změnovou položkou rozpočtových výdajů je na 
kapitole 3392 (Zájmová činnost v kultuře) 400.000,-Kč na zateplení budovy KD z důvodu 
krytí celého rozpočtu investiční akce. Do konce roku 2015 čekáme vyúčtování a proplacení 
žádosti o platby. 
Tímto rozpočtovým opatřením nedošlo k celkovému navýšení schodkového rozpočtu obce 
na rok 2015. 
Finanční výbor doporučil ZO 4. změnu rozpočtu ke schválení.   
Příloha č. 3 
 
Návrh usnesení: 
ZO schvaluje IV. Změnu rozpočtu obce Střítež za rok 2015 
 
Výsledek hlasování: Pro 6; Proti 0; Zdrželi se 0 
Usnesení č. 9/154 bylo schváleno. 
 
6. Zpráva o uplatňování územního plánu Střítež 
 
Starosta obce informoval, že MěÚ Třinec odbor stavebního řádu a územního plánování 
zaslal na obec zprávu o uplatňování územního plánu Střítež, která je vyhotovena na základě 
ustanovení § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
v platném znění a § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve platném 
znění. 
V této zprávě jsou také vyjádření dotčených orgánů, jako je Moravskoslezský kraj, krajská 
hygienická stanice, obec Střítež a další.  
Zákon ukládá každé obci zpracovat nový územní plán obce, ve kterém budou zapracovány 
k původnímu schválenému územnímu plánu z roku 2006 také její 1. změna a 2. změna a 
nové změny odpovídající aktuálnímu stavu. Vzhledem k tomu, že obec Střítež jako jediná 
doposud nemá zpracován nový územní plán, kryje se MěÚ Třinec touto zprávou. Obec je 
povinna zpracovat nový plán do konce roku 2020.   
 
Místostarosta – původní návrh byl připomínkován, připomínky zůstaly stavebním odborem 
nezodpovězeny. Vyjádřil nesouhlas s postupem MěÚ Třinec, protože II. změna územního 
plánu z roku 2014 byla zpracována již podle nového stavebního zákona a odsouhlasena 
pořizovatelem tedy Třincem, který nám teď vytýká to, co předtím sám vyrobil. Zároveň 
místostarosta netvrdí, že původní ÚP je v pořádku, ale zákony se stále mění. MěÚ Třinec se 
nechová korektně, když tvrdí, že pořizovatel neshledal negativní vliv na udržitelnost území. 
Samotná zpráva monitoruje 3 pilíře vývoje obce, kdy u dvou ze tří jsme dosáhli zlepšení a 
dostali jsme se z červených čísel. Environmentální pilíř je stále slabý. V tomto pilíři je nám 
vytýkáno, že máme v obci malé lesní plochy, znečištěné ovzduší a zvýšený dopravní ruch. 
MěÚ Třinec nám měl pomoci v jednáních s Českými lesy o zlepšení kvality a množství lesů. 
Místostarosta navrhl ještě jednou přepracovat některé body zprávy a to za spolupráce se 
zástupcem obce.  
 
Starosta obce upozornil, že pokud nebude nový územní plán obce hotový do roku 2020, 
nepostavíme v obci ani špendlík. Vyzval zastupitele ke snaze o jednání. 
  



3 

 

Místostarosta – zpráva, kterou máme odsouhlasit, neuvádí, jaký bude mít toto schválení či 
neschválení dopad na naši obec a myslí si, že tato zpráva by se měla vzít zastupitelstvem 
obce pouze na vědomí. 
 
Pan Siwy - vyhodnocení vedoucí odboru, paní Dzivé, píše, že náš environmentální pilíř je 
poškozený nadměrnou dopravou a málem zeleně, ale neuvádí žádnou nápravu ani řešení 
tohoto pilíře. Připustil, že zpráva může být pro obec přínosem, pokud bude zpracována ve 
spolupráci s obcí. 
 
Starosta – upozornil: zdvoukolejnění je plánováno pouze na trati směr Hnojník - Střítež 
  Střítež – Český Těšín bude jednokolejka 
  Hluková hranice byla navýšena 

Když stát bude potřebovat cokoli s tratí udělat, vybuduje si podmínky a my 
s tím nic neuděláme. 
Podotkl, že možná, pokud by se v tom nešťouralo, nebyla by ani v úseku 
Hnojník – Střítež dvoukolejka, která nyní má být. Podotkl, že každé odvolání a 
každá překážka přináší změny pouze k horšímu. 
 

Místostarosta – položil otázku: „Co se stane, když zprávu neodsouhlasíme?“. Máme čas, 
můžeme se dohodnout na některých úpravách a poté zprávu odsouhlasit a navrhl, aby ZO 
schválení odložilo. V mezidobí požádá MěÚ Třinec o přepracování zprávy za asistence 
zástupce obce Střítež. 
 
Zastupitelé neschválili zprávu pro MěÚ Třinec. 
  
Návrh usnesení původní, neodsouhlasený 
ZO schvaluje Zprávu o uplatňování Územního plánu Střítež a pověřuje starostu a 

místostarostu podpisem této zprávy. 

Výsledek hlasování: Pro 2 (Jaworek, Przywara) , Proti 4 (Kocyan, Machálek, Pyszková, 
Niemczyk); Zdrželi se 0 
Usnesení č. 9/155 nebylo schváleno 
 
Návrh nového usnesení 
ZO neschvaluje Zprávu o uplatňování Územního plánu a požádá odbor ÚPSŘ Třinec o 
přepracování zprávy v některých bodech a to ve spolupráci s obcí Střítež  
  
 
7. Odprodej pozemků u převaděče 
 
Starosta informoval o záměru obce Střítež prodat 4 stavební pozemky ve Stříteži u 
převaděče. Tyto pozemky jsou určené ke stavbě rodinných domků. Úřední odhad těchto 
pozemků je 230-250 Kč /m2. Obec však za tyto pozemky bude žádat minimálně 350,-Kč/m2 

z důvodu zabránění dalšího prodeje pozemků za účelem zisku. Pozemky lze napojit na 
vodovodní řád, plynový řád a jsou přístupné z nově vybudované místní komunikace. 
Pozemky se nacházejí na parc.č.1112/13 o výměře 1224m2, parc.č.1112/14 o výměře 
1227m2, parc.č.1112/15 o výměře 1222m2 a parc.č.1112/16 o výměře 1227m2. 
 

Návrh usnesení: 
ZO schvaluje vyhlášení záměru obce na odprodej následujících pozemků: parc.č. 
1112/13 o výměře 1224m2, parc.č. 1112/14 o výměře 1227m2, parc.č. 1112/15 o výměře 
1222m2 a parc.č. 1112/16 o výměře 1227m2 
 
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 0; Zdrželi se 0 
Usnesení č. 9/156 bylo schváleno. 
 
* * * 
 
8. Žádost o finanční dar PZKO Třanovice 
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Starosta informoval o žádosti PZKO Třanovice s prosbou o poskytnutí peněžního daru na 
pořízení krojů. 
Jelikož cena jednoho kroje se pohybuje kolem 12 tis. Kč, budou vděční za každý příspěvek. 
Dále uvedl, že se bude jednat o 6 dámských a 6 pánských kompletech a také několik 
dětských. Kroje budou půjčovat různým organizacím za určitý peněžní poplatek.  
Starostové se na sněmu starostů dohodli, že tuhle akci podpoří a přispěje každá obec. Naše 
obec přispěje také s tím, že bude požadovat slevu při zapůjčování krojů. 
Pan Kocyan by také rád daroval kroj. 
 
Návrh usnesení: 
ZO schvaluje finanční dar pro PZKO Třanovice ve výši 5000,-kč na pořízení krojů za 
podmínky, že v případě výpůjčky těchto krojů pro naši obec požadujeme 50% slevu 
oproti běžnému pronájmu. 
  
Výsledek hlasování: Pro 6; Proti 0; Zdrželi se 0   
Usnesení č. 9/157 bylo schváleno 
 
9. Výběrové řízení na projektovou dokumentaci na Rekonstrukci ZŠ a MŠ  
 
Vzhledem k tomu, že počet dětí v ZŠ a MŠ stále stoupá a v letech budoucích se tento nárůst 
udrží, je potřeba školu zrekonstruovat a využít prostory, které jsou nevyužity. Zejména půdní 
prostory. Pan Siwy vyjádřil obavy s tím, že v půdních prostorech bývá hodně teplo, zda 
budou vybaveny také klimatizací. Pan Przywara odpověděl, že dnešní materiály a 
technologie jsou tak vyspělé, že klimatizace v těchto prostorách nebude zapotřebí. 
Poté starosta obce seznámil s výsledkem výběrového řízení na pořízení projektové 
dokumentace na rekonstrukci ZŠ a MŠ Střítež. Základním kritériem pro zadání veřejné 
zakázky je nejnižší nabídková cena včetně DPH. Nabídky hodnotila pětičlenná komise. 
Výběrové řízení dopadlo takto: 
C.E.I.S CZ, s. r. o.   275.880,-Kč 
ENERGETING.CZ, s. r. o. 262.570,-Kč 
TimedArch DESIGN s. r. o. 284.350,-Kč 
 
Návrh usnesení: 
Na základě doporučení hodnotící komise ZO schvaluje pořadí výběrového řízení 
s názvem „Rekonstrukce ZŠ Střítež – zhotovení projektové dokumentace“. Nabídka 
uchazeče ENERGETING.CZ, s.r.o Č.P.252, 739 59 Střítež je nejvýhodnější nabídkou dle 
kritéria nejnižší nabídkové ceny. Proto členové hodnotící komise doporučili zadavateli 
uzavřít smlouvu s tímto uchazečem, neboť ten nabídl plnění za nižší cenu než zbyli 
uchazeči a splnil všechny požadavky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci. 
Celková nabídková cena vítězného uchazeče činí 262.570,-kč včetně DPH. 
Zastupitelstvo obce pověřuje tímto starostu obce k podpisu rozhodnutí o přidělení a 
následně k uzavření smlouvy s vítězným uchazečem, popř. postupem dle zákona, 
kdyby vítězný uchazeč neposkytl součinnost k podpisu smlouvy. 
 
Výsledek hlasování: Pro 6; Proti 0; Zdrželi se 0   
Usnesení č.  9/158 bylo schváleno 
 
*** 
RŮZNÉ 
 
10. Odkup pozemků od zemědělského podniku Rázová s.p. v likvidaci 
 
Starosta obce informoval o záměru obce odkoupit pozemky od zemědělského podniku 
Rázová s. p. v likvidaci, který dříve nabízel pozemky k odkupu za 80,-Kč/m2 a nyní jsou tyto 
pozemky za cca 30,-Kč m2. Jedná se o pozemky k p. Kloskovi, u večerky „Adélka“, u 18-ti 
bytovky u pana Pawery atd. Jedná se většinou o pozemky, které jsou pod místními 
komunikacemi, a je důležité je koupit, nebo přímo sousedí s pozemky obce. Celkově se 
jedná o pozemky o celkové výměře 10.027 m2.  
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Návrh usnesení: 
ZO schvaluje koupi všech pozemků v katastru obce Střítež o celkové výměře 10027m2 
ve vlastnictví Zemědělského podniku Razová, státní podnik v likvidaci Praha 6 Řepy, 
za nabídnutou souhrnnou cenu do 300.000,-Kč a pověřuje starostu obce podpisem 
smlouvy 
 
Výsledek hlasování: Pro 6; Proti 0; Zdrželi se 0   
Usnesení č. 9/159 bylo schváleno 
 
*** 
 
11. Bezplatný pronájem KD na taneční kurzy 
 
Starosta informoval o záměru OSRR pořádat taneční kurzy pro dospělé pod vedením sl. 
Denisy Galandžárové a Martina Prágera v KD Střítež. Z tohoto důvodu požádali starostu 
obce o bezplatný pronájem KD.  
 
Návrh usnesení: 
ZO schvaluje žádost SRPŠ o bezplatný pronájem sálu KD za účelem pořádání 
tanečního kurzu pro dospělé v době od 23.9.-25.11.2015 a to každou středu od 18,45  
do 20,15. 
 
Výsledek hlasování: Pro 6; Proti 0; Zdrželi se 0   
Usnesení č. 9/160 bylo schváleno 
 
*** 
12. Záměr obce směnit pozemky 
 
Starosta seznámil přítomné s návrhem pana Mitrengy o směnu pozemku. Jedná se o 
pozemek 968/2 ve vlastnictví obce za část pozemku č. 967/1 ve vlastnictví pana Mitrengy.  
Pozemek obce 968/2 se nachází uvnitř pozemků ve vlastnictví pana Mitrengy a p. Činčaly – 
obec tedy z tohoto důvodu k tomuto pozemku nemá přístup nebo jen přes soukromé 
pozemky. Na pozemku pana Mitrengy tedy leží část místní komunikace. Jedná se tedy o 
směnu pozemků o výměře 275 m2 za stejnou výměru na pozemku 967/1. V případě souhlasu 
zastupitelstva se pan Mitrenga zavazuje tuto směnu provést na své náklady.  
 
Návrh usnesení: 
ZO schvaluje záměr na směnu pozemku parc.č.968/2 a přiřazení této výměry - 275m2 
k parc.č.1147 a 1167 v majetku obce Střítež. Žadatel o směnu se zaváže, že veškeré 
náklady s tímto spojené budou provedeny na jeho náklady. 
 
Výsledek hlasování: Pro 6; Proti 0; Zdrželi se 0   
Usnesení č. 9/161 bylo schváleno 
 
*** 
 
13. Podnět obce k pozemkovým úpravám 
 
Starosta po jednáních s dalšími starosty okolních obcí a jejich zkušeností nabídl 
zastupitelstvu, že bude jednat s pozemkovým úřadem ve Frýdku-Místku a pokusí se zařídit 
pozemkové úpravy v obci. Tyto úpravy by byly zdarma a v obci se nachází mnoho míst, které 
by tyto úpravy potřebovaly. Dle zkušeností obce Třanovice, kde proběhl projekt rybníků za 
40 mil. Kč a vznikla nová odpočinková zóna, by starosta rád navrhl v naší obci pozemkové 
úpravy u „Starostovské aleje z důvody eroze půdy, na pozemcích mezi panem Pawerou a 
panem Karczmarczykem z důvodu povodní, zpevnění břehu Černého potoka novou cestu u 
pana Košuta a pana Sumegy, chodník směrem na Vělopolí.  
Zastupitelé pověřili starostu k jednání se státním pozemkovým úřadem. 
Pan Siwy navrhl projednat zalesnění u přeložky komunikace I/68 
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Návrh usnesení: 
ZO pověřuje starostu obce, aby dal podnět pozemkovému úřadu k pozemkovým 
úpravám mimo intravilán obce na tyto záměry: 
starostovská alej – eroze půdy 
pozemky mezi Pawerou a Karczmarczykem – povodně 
Černý potok – zpevnění břehů 
Košut – Sumega – cesta 
pozemky od bývalého státního statku směrem na Vělopolí – chodník 
zalesnění kolem plánované přeložky silnice I/68 v Územním plánu obce 
 
Výsledek hlasování: Pro 6; Proti 0;  Zdržel se hlasování 0   
Usnesení č. 9/162 bylo schváleno 
 
 
14. Bezplatný pronájem KD pro Podzimní bazárek m.c. Ovečka 
 
Starosta informoval ZO obce Střítež o žádosti m.c. Ovečka o bezplatném pronájmu na akci 
„Podzimní bazárek“ 
  
Návrh usnesení: 
ZO schvaluje osvobodit Mateřské centrum Ovečka od poplatků za pronájem 
nebytových prostor KD – podzimní bazárek – 18.-20. září 2015 
 
Výsledek hlasování: Pro 6; Proti 0; Zdrželi se 0   
Usnesení č. 9/163 bylo schváleno 
 
 *** 
 
15. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnost inženýrské sítě p. Bilko 
 
V ZO dne 14.5.2015 č. usn. 5/105 byla schválena smlouva o smlouvě budoucí panu Bilkovi 
ke zřízení věcného břemene k novostavbě k napojení na plynové vedení, které se nachází 
na pozemku p.č. 1141/2.  
 
Návrh usnesení: 
ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene služebnost inženýrské sítě – 
přípojky plynu pro pana Bilka Davida a pověřuje starostu podpisem smlouvy.  
 
Výsledek hlasování: Pro 6; Proti 0; Zdrželi se 0   
Usnesení č. 9/164 bylo schváleno 
 
 
Informace: 
 
Únik vody – v současné době se řeší únik vody z veřejného řádu na pozemcích pana Klody. 
 
POŠTA – Obec Střítež měla schůzku se zastupiteli české pošty. Česká pošta má zájem, aby 
se místo klasické pošty v obci provozovala pošta „Partner“, o kterou by se starala obce 
Střítež.  
Starosta s paní Bujokovou tedy navštívili obec Jakubčovice nad Odrou, ve které pošta 
partner již existuje. Tuto návštěvu podnikli z důvodu zjištění podmínek a způsobu fungování 
této pošty. Bylo jim sděleno, že i když se bránili všemi možnými způsoby, tak nebylo zbytí 
pro spolupráci pošty partner z důvodu, že česká pošta postupně ubírala provozní hodiny, až 
tam nikdo nechtěl za těchto podmínek pracovat a proto museli z důvodu zachování 
některých služeb do tohoto projektu, který je mimo jiné zcela ztrátový a obec ho musí 
dotovat, jít. 
Obec Střítež tedy bude trvat na původním usnesení obce o zachování pošty v takovém 
rozsahu jaký se doposud. Do 30.9.2015 tedy pošle své stanovisko. 
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Zateplení KD – starosta informoval o celkové ceně investiční akce „Zateplení KD“, která činí 
8.594.551,-Kč. Obec Střítež odevzdala do sběrného dvoru veškeré železo z této investiční 
akce a získala 63.000,-Kč 
 
ČOV -  příjezdová cesta a  ČOV u č.p. 240. V této věci obec vede jednání s panem Klodou a 
zastupiteli č.p. 240 
 
Dotazníky -  starosta informoval o návratnosti dotazníků, který přednedávnem koloval po 
obci. Z celkově rozdaných 470 ks se vrátilo 147 dotazníků, což je 30%.  Zároveň vyjádřil 
politování nad chováním některých občanů, kteří byli zbytečně hrubí na slečnu, která měla 
pověření obce pomáhat občanům při jejich vyplňování.  
V budoucnu by starosta uvítal, kdyby si někteří občané své špatné nálady vybily přímo jemu 
a ne na studentce. 
Dotazník se mimo jiné také rozesílal proto, aby starosta zjistil mínění občanů obce Střítež, 
aby věděl, jaké stanovisko k jednotlivým problémům (bodům) má zaujímat a hájit jejich 
prosazení.  
Výsledky dotazníkového šetření budou použity jako podklady pro zpracování dokumentu 
„Strategie rozvoje obce“ 
 
Uvítací tabule -  V minulosti bylo příslíbeno, že se v obci u hlavních tahů budou instalovat 
vícejazyčné uvítací tabule po vzoru obce Komorní Lhotka a dalších. Z důvodu nového 
zákona však není možné tyto tabule umístit u hlavního tahu I/68, který říká, že uvítací tabule 
u hlavních tahů mají reklamní charakter. Snažili jsme se zjistit, zda je možné tento „zákaz“ 
obejít. Pokud se tedy obec domluví s vlastníky přilehlých pozemků, kterým by tabule na jejich 
pozemku nevadily, umístily by se v blízkosti komunikace. 
 
Ježčí kopec – pro uvolnění starosta informoval, že máme ve Stříteži „Ježčí kopec“, který tak 
pojmenovaly děti. Jedná se obecní pozemek za trafem u „vodárny“. Bohužel tam chodí 
s lopatičkami a kopou „poklad“. Z důvodu možného nebezpečí, které dětem hrozí, protože 
tam je vodní jímka, obec podnikla kroky, aby tam děti nechodily. Starosta informoval paní 
ředitelku, který měla dětem vysvětlit nebezpečí jejich počínání a pan Košut instaloval 
bezpečnostní pásku u vodárny a výstražné cedule. Dále poprosil přítomné, aby dětem 
zakázaly k této lokalitě kopat.  
 
Diskuze: 

- Pan Lipowski – upozornil na to, že děti, které navštěvují školní družinu a s tou pak tráví 

čas na hřišti, ničí plot tím, že se na něj zavěšují a demolují stromky. Rád by, aby starosta 

upozornil učitele, aby děti více hlídaly. 

- Pan Siwy požádal o informaci, že občanské sdružení podalo na obec žádost, o peníze 

na výsadbu stromků. Paní Mikulová upozornila, že není problém nakoupit stromky, ale 

není sestaven plán, kde se stromky budou sázet, protože z informací, které dostala na 

SŽDC, se stromky nemohou sázet v blízkosti trati. Hrozilo by jejich pokácení ve velmi 

blízké budoucnosti. Doporučila občanskému sdružení, aby si zjistilo a zastupitelstvo 

předložilo plán výsadby také z důvodu územního plánování obce v budoucnu. 

- Starosta obce informoval o záměru jedné studentky udělat diplomovou práci týkající se 

pozemních staveb ve Stříteži. Přivítal iniciativu studentů, kteří zpracují zdarma návrh pro 

obec.  

- Fotografická soutěž. Tato soutěž trvá do konce měsíce září a prozatím žádné fotografie 

od občanů nemáme. Paní Pyszková vyjádřila zájem tyto fotografie vystavit na podzimní 

výstavě zahrádkářů. Tyto fotografie chtěla obec také použít do obecního kalendáře. 

Snad tedy fotografové čekají do poslední chvíle a zašlou své soutěžní příspěvky koncem 

měsíce. 
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- Paní Neugebauerová dotázala zastupitele občanského sdružení za zdravé životní 

prostředí, proč nejsou viditelní na internetových stránkách, aby si občané mohli přečíst 

plán jejich práce a co pro obec podnikají, kdo jsou jejich členové, aby vystoupili 

z anonymity. Pan Siwy vyjádřil obavy, že nemá možnost přístupu na internetové stránky 

obce. Paní Mikulováčleny občanského sdružení informovala, že není problém udělat 

proklik na jejich stránky ze stránek obce, které si mohou sami spravovat. Bude pro ně 

vygenerovaný přístupový kód. 

- místostarosta – upozornil na poškozenou boudu na hřišti, kterou je třeba opravit. 

- Paní Neugebauerová – položila dotaz na zastupitelstvo, zda se řeší dluhy po panu 

Kapitanovovi, protože ona své dluhy vůči obci řádně zaplatila. Starosta bude tuto otázku 

řešit za přítomnosti všech členů zastupitelstva.  

- Pan Mach  - potvrdil funkčnost veřejného osvětlení na Zálesí a navrhl zkrátit dobu 

svícení tak, aby osvětlení nesvítilo od půlnoci do 4 hodiny ranní. 

- Klub českých turistů Český Těšín – děkuje paní Ireně Neumannové za pomoc a 

vstřícnost při organizaci Mánesové stezky.  

- Starosta obce oznámil, že v době jeho nepřítomnosti ho zastupuje místostarosta obce 

Petr Machálek. 

  

Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina zastupitelé 
2) Prezenční listina občanů 
3) Úprava rozpočtu č. IV. 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 23.9.2015 
 
 
 
 
 
Zapsala: Veronika Mikulová 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
Petr Machálek           …………………………………………………. 
 
 
Marek Przywara        …………………………………………………... 
 
 
 
starosta obce:  
Miroslav Jaworek ……………………………………………………. 


