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Výpis usnesení 

ze zápisu z IX. zasedání Zastupitelstva obce Střítež 
konaného dne  16.9.2015 

 
Usnesení č. 9/152 
Zastupitelstvo obce schvaluje program IX. zasedání ZO obce Střítež 
 
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 
 

Usnesení č.  9/153  
Zastupitelstvo obce Střítež schvaluje složení ověřovatelů zápisu a návrhové komise ve 
složení: Petr Machálek a Marek Przywara  
 
Kontrola usnesení 
Starosta obce informoval o: 
Kontrola usnesení 
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 
 
Usnesení č. 9/154 
ZO schvaluje IV. Změnu rozpočtu obce Střítež za rok 2015 
 
Usnesení č. 9/155 
ZO neschvaluje Zprávu o uplatňování Územního plánu a požádá ÚPSŘ o přepracování 
zprávy v některých bodech a to ve spolupráci s obcí Střítež 
 
Usnesení č. 9/156 
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 
 
Usnesení č. 9/157 
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. 
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Usnesení č. 9/158 
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. 
 
Usnesení č. 9/159 
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 
 
Usnesení č. 9/160 
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. 
 
Usnesení č. 9/161 
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. 
 
Usnesení č. 9/162 
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 
 
Usnesení č. 9/163 
ZO schvaluje osvobodit Mateřské centrum Ovečka od poplatků za pronájem nebytových 
prostor KD – podzimní bazárek – 18.-20. září 2015 
 
Usnesení č. 9/164 
ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene služebnost inženýrské sítě – přípojky 
plynu pro pana Bilka Davida a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 
Výpis z usnesení vyhotoven dne: 22.9.2015 
Zapsala: Veronika Mikulová 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
Petr Machálek   …………………………………………………. 
 
 
Marek Przywara     …………………………………………………. 
 
starostra obce:  
Miroslav Jaworek   …………………………………………………. 


