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Výpis usnesení 

ze zápisu ze XIII. zasedání Zastupitelstva obce Střítež 
konaného dne  3.2.2016 

Usnesení č. 13/206 
Zastupitelstvo obce Střítež schvaluje složení ověřovatelů zápisu a návrhové komise pana 
Plekance a pana Kocyana. 

 

Usnesení č. 13/207 
Zastupitelstvo obce Střítež schvaluje program XIII. zasedání ZO obce Střítež. 

 

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

 
Program: 

1. Zahájení 

2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

3. Schválení programu 

4. Kontrola usnesení z minulého zasedání 

5. Schválení strategického plánu rozvoje obce  

6. Smlouva o budoucí smlouvě k elektropřípojce NN – RD p. Potiorek 

7. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB, přeložka NN – p. Simandl 

8. Investiční a neinvestiční záměry obce 

9. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK – projektová dokumentace – ZŠ 

Střítež 

10. Smlouva o partnerství s Městem Třinec – Místní akční plán v ORP Třinec 

11.  Různé 

12.  Diskuse 

13.  Závěr 

 

Usnesení č. 13/208 
Zastupitelstvo obce schvaluje Dokument „Strategický plán rozvoje obce Střítež do roku 
2022“. 
ZO zřizuje: Řídící a realizační složku pro plnění povinností uložených dokumentem 
„Strategický plán rozvoje obce Střítež do roku 2022“. ZO jmenuje: 

a. členy řídící složky – starostu a místostarostu 
b. členy realizační složky – jednotlivé zastupitelé obce 

ZO ukládá: Členům řídící a realizační složky plnit činnosti uvedené v kapitole 5.1.1 
dokumentu „Strategický plán rozvoje obce Střítež do roku 2022“ 

 

Usnesení č. 13/209 
Zastupitelstvo obce Střítež schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č.: IP-12-8017790/1 mezi Obcí Střítež a 
ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8 zřídit přípojku NN 
pro RD-Střítež parc.č. 147/2 – p. Potiorek a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 

Usnesení č. 13/210 
Zastupitelstvo obce Střítež schvaluje náhradu za věcné břemeno ve výši 1.000,- Kč u 
Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o 
právu provést stavbu Střítež Simandl přeložka NN, č. IZ-12-80000497/SOBS-002 na 
pozemku parc.č. 1146 v k.ú. Střítež LV č.1. 
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Usnesení č. 13/211 
Zastupitelstvo obce Střítež schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu Střítež Simandl přeložka 
NN, č. IZ-12-80000497/SOBS-002 na pozemku parc.č. 1146 v k.ú. Střítež LV č. 1 a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy. 

 

Usnesení č. 13/212 
Zastupitelstvo obce Střítež schvaluje záměry obce na investiční a neinvestiční stavby a 
pověřuje starostu podávat žádosti na dotační tituly k těmto záměrům. 

 

Usnesení č. 13/213 
Zastupitelstvo obce Střítež schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje mezi MSK Ostrava, 28. října 117 a Obcí Střítež z dotačního 
programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2015“ na realizaci projektu 
„Rekonstrukce ZŠ Střítež“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 

Usnesení č. 13/214 
Zastupitelstvo obce Střítež bere na vědomí Úpravu rozpočtu VII. v roce 2015 (na základě 
usnesení č. 2/42 ze dne 10.12.2014). 

 

Usnesení č. 13/215 
Zastupitelstvo obce Střítež schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-801 
6114/VB2 na pozemku parc.č. 1182 v k.ú. Střítež LV č. 1 na podzemní kabelové vedení 
AYKY 4 x 16 v chráničce DVR 110 – pro RD Milichovi a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy. 

 

Usnesení č. 13/216 
Zastupitelstvo obce Střítež schvaluje Žádost pana Martina Prágra, bytem Hodonín na 
pronájem sálu KD v termínu od 2.3.2016 až 4.5.2016 za účelem vedení tanečních kurzů a 
stanovuje částku 200,- Kč/lekci/den. 

 

Usnesení č. 13/217 
Zastupitelstvo obce Střítež schvaluje Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Střítež – návrh 
nového uspořádání pozemků a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 

Usnesení č.13/218 
Zastupitelstvo obce Střítež neschvaluje Žádost o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka 
pro Tibet“. 

 

Usnesení č. 13/219 
Zastupitelstvo obce Střítež schvaluje Žádost Mateřského centra Ovečka na bezplatný 
pronájem KD na uspořádání Jarního dětského bazárku ve dnech 17.3. – 19.3.2016. 

 
 
 
Výpis z usnesení vyhotoven dne:  
Zapsala: Ranata Blahutová 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
Stanislav Plekanec  …………………………………………………. 
 
 
Zdeněk Kocyan     …………………………………………………. 
 
starostra obce:  
Miroslav Jaworek   …………………………………………………. 


