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Zápis 

Ze XIII. zasedání Zastupitelstva obce Střítež, 
konaného dne  03.02.2016, 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. 
Przywaru, p. Pyszková se dostaví později. 
 
 
2. Volba ověřovatelů zápisu 
Zapisovatelkou byla určena paní Blahutová a ověřovateli zápisu pan Plekanec a pan 
Kocyan. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Střítež schvaluje složení ověřovatelů zápisu a návrhové komise 
pana Plekance a pana Kocyana. 
 
Výsledek hlasování o ověřovatelích zápisu: Pro 7; Proti 0; Zdrželi se 0 
Usnesení č.  13/206 bylo schváleno. 
 
 
3. Schválení programu 
Starosta navrhnul změnu v programu zasedání ZO, kde mezi bod 7 a 8 se vkládá následující 
bod: Investiční a neinvestiční záměry obce. Následně přednesl program zasedání, který byl 
řádně vyhlášen a vyvěšen na úřední desce OÚ.  
 
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 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Střítež schvaluje program XIII. zasedání ZO obce Střítež. 
 
Výsledek hlasování o navrženém programu: Pro 7; Proti 0; Zdrželi se 0 
Usnesení č.  13/207 bylo schváleno. 
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4. Kontrola usnesení 
Starosta obce informoval o: 
usnesení č. 2/28 – převod pozemků od ŘSD ČR – změna legislativy – jednání pokračuje 
usnesení č. 11/178 – odprodej pozemků od pana Klody - jednání pokračuje 
usnesení č. 12/195 – výběr nového dodavatele el. energie a plynu – máme nabídku z ČEZ, 

čeká se na nabídku z RWE – jednání pokračuje 
usnesení č. 12/197 – určení věcného břemene – JUDr. Bocek vypracoval právní stanovisko 

– dořešit do příštího zasedání ZO 
usnesení č. 12/199 – záměr odprodeje obecního dřeva – záměr ukončen – bude se řešit na 

příštím zasedání ZO 
 
V 17.10 hod. se dostavila na zasedání paní zastupitelka Pyszková. 
 
 
5. Schválení strategického plánu rozvoje obce 
Starosta seznámil přítomné s vypracovaným dokumentem Strategický plán rozvoje obce 
Střítež do roku 2022. Všechny připomínky občanského sdružení Střítež za zdravé životní 
prostředí i připomínky zastupitelů byly do tohoto dokumentu zahrnuty. 
 
Návrh usnesení:  
ZO 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“ 
 
Výsledek hlasování: Pro 8; Proti 0; Zdrželi se 0 
Usnesení č. 13/208 bylo schváleno. 
 
p. Lipowski – měl dotaz ke zkapacitnění trati 
starosta – vysvětlil, že modernizace tratě se zahrnula do silných stránek obce, ovšem 
zkapacitnění trati je zahrnuto do slabých stránek 
p. Siwý – ohradil se, proč nemůže být naleziště uhlí ve Stříteži ve slabých stránkách místo 
v silných 
starosta – vysvětlil, že toto vychází ze SWOT analýzy, kterou zpracovalo Město Třinec, 
kterou ZO Střítež v minulosti schválilo, byla možnost připomínkovat. Nyní nelze ovlivnit.  
 
 
6. Smlouva o budoucí smlouvě k elektropřípojce NN – RD p. Potiorek 
Starosta seznámil přítomné o této smlouvě. Ve smlouvě není uvedena náhrada za věcné 
břemeno, starosta navrhuje 1.000,- Kč, stejně jako v ostatních podobných případech. 
 
Návrh usnesení: 
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. 
 
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0; Zdrželi se 0 
Usnesení č. 13/209 bylo schváleno 
 
 
7. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, přeložka NN – p. 
Simandl 
Starosta informoval přítomné o smlouvě. V této smlouvě je již navržena náhrada za věcné 
břemeno ve výši 1.000,- Kč.  
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místostarosta – navrhuje zvýšit náhradu, protože se jedná o větší zábor pozemku (12 m2) 
p. Kapitanovová – navrhuje do budoucna nejdříve vyřešit ceník a podle čeho se bude ZO 
řídit při určování náhrady za věcné břemena 
starosta – navrhuje ponechat náhradu 1.000,- Kč 
p. Plekanec – taky se přiklání k ponechání náhrady 1.000,- Kč 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce 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 
 
Výsledek hlasování: Pro 6; Proti 0; Zdrželi se 2 (Ing. Baron, p. Machálek) 
Usnesení č. 13/210 bylo schváleno. 
 
 
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. 
 
Výsledek hlasování: Pro 7; Proti 0; Zdrželi se 1 (p. Machálek) 
Usnesení č. 13/211 bylo schváleno. 
 
 
8. Investiční a neinvestiční záměry obce 
Starosta přednesl dotační tituly, ze kterých má možnost čerpat i naše obec: 

1. Projektová dokumentace na rekonstrukci ZŠ – program na podporu projektové 
dokumentace z Moravskoslezského kraje 

2. Rekonstrukce ZŠ – IROP – Osa 2.4 – zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro 
vzdělávání a celoživotní učení 

3. Místní komunikace – MSK – POV (Program obnovy venkova) nebo MMR PRV 
(Program rozvoje venkova) 

4. Sakrální stavby (kříž na evangel. kapli) – MMR PRV nebo SZIF Mze – Udržování a 
obnova kulturního dědictví venkova  

5. Dětské hřiště – SZIF Mze – Udržování a obnova kultur. dědictví venkova nebo MMR 
– komunitní plánování 

6. Vodovody – směr Hájenka – Vělopolí – OPŽP 
7. Projektová dokumentace ČOV – program na podporu projekt. dokumentace z MSK 
8. Veřejná zeleň – alej – Kotel – program péče o krajinu 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Střítež záměry obce na investiční a neinvestiční stavby a pověřuje 
starostu podávat žádosti na dotační tituly k těmto záměrům. 
 
Výsledek hlasování: Pro 8; Proti 0; Zdrželi se 0   
Usnesení č. 13/212 bylo schváleno 
 
 
9. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MS kraje – projektová dokumentace – ZŠ 
Střítež 
Obec požádala v rámci dotačního titulu z Moravskoslezského kraje o dotaci na projektovou 
dokumentaci ZŠ Střítež. Starosta oznámil, že žádost byla přijata a obec dostane dotaci ve 
výši 272.000,- Kč. Podmínkou je získání stavebního povolení do 29.2.2016. Návrh na 
stavební povolení je již u stavebního úřadu v Hnojníku podáno.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Střítež Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje mezi MSK Ostrava, 28. října 117 a Obcí Střítež z dotačního 
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programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2015“ na realizaci 
projektu „Rekonstrukce ZŠ Střítež“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 
Výsledek hlasování: Pro 8; Proti 0; Zdrželi se 0   
Usnesení č. 13/213 bylo schváleno 
 
 
10. Smlouva o partnerství s Městem Třinec – Místní akční plán v ORP Třinec 
V rámci Místního akčního plánu v ORP Třinec se uskutečnila v loňském roce jednání. Jedná 
se o vytvoření akčního plánu všech ZŠ v Třinci a okolních vesnických ZŠ, pro získávání 
dotací do školství v regionu Třinecka. Město Třinec bude tento projekt realizovat a v případě 
přijatých dotací, tyto rozdělovat poměrnou částí podle počtu žáků v jednotlivých základních 
školách. 
Starosta o této smlouvě informoval zastupitelé i na pracovním jednání. Protože z tohoto 
jednání vzešly některé nezodpovězené otázky navrhuje, zjistit postoj okolních obcí a pak 
spolu s paní ředitelkou Machálkovou navštívit místostarostu Města Třinec a dozvědět se 
podrobnější informace. 
 
ZO odkládá schválení Smlouvy o partnerství s městem Třinec – Místní akční plán 
v ORP Třinec a ukládá starostovi doplnit informace k této smlouvě.  
 
 
11. Různé 
 
VII. úprava rozpočtu obce v r. 2015 
Starosta obce seznámil přítomné s pořadí VII. úpravou rozpočtu obce za rok 2015. 
V příjmové části se jedná o navýšení o 1.338.397,85,- Kč (daňové příjmy). Výdaje se snížily  
o 4.503.487,55 Kč (zrušení rezervy na rok 2015). Tuto poslední úpravu rozpočtu za rok 2015 
předložil ZO starosta obce, který je oprávněn k poslední rozpočtové úpravě na základě 
usnesení č. 2/42 z 10.12.2014. Celková úspora z minulých let činí 5.841.885,40 Kč. Tyto 
prostředky můžou být použity v následujících letech. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Střítež bere na vědomí Úpravu rozpočtu VII. v roce 2015 (na 
základě usnesení č. 2/42 ze dne 10.12.2014). 
 
Výsledek hlasování: Pro 8; Proti 0; Zdrželi se 0  
Usnesení č. 13/214 bylo vzato na vědomí.  
 
 
Smlouva o zřízení věcného břemene č. IP-12-801 6114/VB2 na pozemku parc.č. 1182 
v k.ú. Střítež 
2.2.2016 došla na obec návrh Sml. o zřízení VB na podzemní kabelové vedení AYKY 4x16 
v cháničce DVR 110 – pro RD Milichovi. 
 
Návrh usnesení: 
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. 
 
Výsledek hlasování: Pro 8; Proti 0; Zdrželi se 0   
Usnesení č. 13/215 bylo schváleno. 
 
 
Žádost pana Martina Prágra bytem Hodonín na pronájem sálu KD za účelem vedení 
tanečních kurzů. 
Starosta seznámil přítomné s touto žádostí. Na pracovním jednání zastupitelstva se 
projednávala cena za pronájem. Nakonec byla navrhnuto 200,- Kč/lekci/den. 



5 

 

 
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. 
 
Výsledek hlasování: Pro 8; Proti 0; Zdrželi se 0   
Usnesení č. 13/216 bylo schváleno. 
 
p. Lipowski – upozornil na plánovanou opravu WC v KD v těchto termínech¨ 
starosta – vysvětlil, že se s panem Prágrem domluvil, že tyto lekce v době oprav WC v KD 
budou probíhat v jiných prostorech  
 
 
Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Střítež 
Pozemkový úřad provede výměnu pozemků v rámci jednoduchých pozemkových úprav 
v k.ú. ve Stříteži na základě požadavku firmy Keriani. Jedná se o výměnu obecní kom. od 
RD p. Karczmarczyka č.p.30 až po až po areál bývalého státního statku p. Klody, č.p. 45 za 
část pozemku na par.č. 87/3 a par.č. 620/4 k.ú. Střítež. 
p. Siwý – prosí o zvážení, po výstavbě nové silnice I/68, obec bude propojena jenom jedním 
mostem, raději zanechat zmíněnou komunikaci v majetku obce 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Střítež schvaluje Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Střítež – 
návrh nového uspořádání pozemků a pověřuje starostu podpisem smlouvy 
 
Výsledek hlasování: Pro 7; Proti 0; Zdrželi se 1 (p. Machálek)  
Usnesení č. 13/217 bylo schváleno.  
 
 
Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ 
Na obec došla žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. 
Z důvodu, že obec tuto vlajku nevlastní a ani minulý rok se obec k této kampani nepřipojila, 
navrhuje starosta neschválit tuto žádost. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Střítež neschvaluje Žádost o připojení se k mezinárodní kampani 
„Vlajka pro Tibet“ 
 
Výsledek hlasování: Pro 7; Proti 0; Zdrželi se 1 (p. Plekanec)  
Usnesení č. 13/218 bylo schváleno.  
 
 
Žádost Mateřského centra Ovečka na bezplatný pronájem KD na uspořádání Jarního 
dětského bazárku 
Starosta informoval o žádosti Mateřského centra a navrhuje ji schválit. Tato akce je pro 
dobrou věc našich občanů, hlavně pomoc našim maminkám a jejich dětem. Jedná se již o 
tradiční akci s kladným ohlasem občanů. Jarní dětský bazárek se bude konat ve dnech 17.3. 
– 19.3.2016. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Střítež schvaluje Žádost Mateřského centra Ovečka na bezplatný 
pronájem KD na uspořádání Jarního dětského bazárku ve dnech 17.3. – 19.3.2016. 
 
Výsledek hlasování: Pro 8; Proti 0; Zdrželi se 0  
Usnesení č. 13/219 bylo schváleno.  
 
 
 
 



6 

 

 
 

12. Diskuse  
p. Pyszková – informovala o špatném stavu můstku z obecní cesty směre k panu 
Biedrawovi, č.p. 1 
starosta – o tomto problémů ví, majitelem můstku je paní Waloszková Anna, bytem Stonava 
45.  
Mgr. Kapitanovová – vyvinula diskusi ohledně kotlíkovým dotacím pro občany, myslí si, že 
obec by měla lidem pomáhat při vyřizování dotací  
starosta – informoval, že v minulém čísle časopisu Stonávka byl zveřejněn návod, jak lze 
čerpat dotaci, koho se týká a na koho se mohou lidé obracet s dotazy. Obec nemůže 
vyřizovat žádosti za občany, žádat musí fyzická osoba. Pan zastupitel Marek Przywara je 
kompetentní k napomáhání řešení kotlíkových dotací. 
Mgr. Kapitanovová – je třeba informovat občany, některé banky poskytují překlenovací úvěry 
na tři měsíce. To znamená, že občan, který nemá potřebné finance, si může u banky vzít 
úvěr a až mu bude dotace proplacena, úvěr zaplatí a bude mít nový kotel z dotace. Dotace 
činí až 95 % nákladů do výše 150.000,- Kč. 
p. Siwý – podotknul, že zájem občanů Moravskoslezského kraje je obrovský, myslí si, že 
zanedlouho budou dotační prostředky vyčerpány 
starosta – upozornil, že dotační titul byl vyhlášen až do roku 2020, takže pokud by se na 
někoho, kdo má o tuto dotaci zájem nedostalo, může to zkusit příští rok 
p. Plekanec – navrhuje uspořádat na podzim schůzku s občany, zástupci banky, zástupci 
firmy specializující se na kotlíkovou dotaci 
p. Kocyan – tázal se na možnost školení řidičů (amatérů), změnilo se hodně předpisů, bylo 
by dobré občany s tímto seznámit 
starosta – mluvil s panem ing. Viktorem Zawadzkým, který se tímto zabývá. Musí se jenom 
dohodnout termín. 
p. Kocyan – prosí, aby obec zajistila na jaře úklid psích exkrementů 
starosta – za své psí mazlíčky zodpovídá majitel psa, starosta toto zmiňuje i v příštím 
časopise Stonávka 
p. Siwý – upozornil na trčící drát na ohrazení štěrku za obecním úřadem, hrozí nebezpečí 
zranění 
starosta – přislíbil zjednání nápravy 
Mgr. Kapitanovová – zaujaly ji facebookové stránky „naše Střítež“, které založila paní 
Porvisová Michaela a měla dotaz kolik občanů se už přihlásilo k tomuto facebooku 
p. Porvisová – vzhledem k tomu, že tyto stránky fungují krátkou dobu, zatím je navštívili 
hlavně mladší občané. Facebook se teprve rozjíždí, ale doufá, že do budoucna budou 
přínosem pro naši obec. 
Ing. Baron – informoval o poslední schůzce kontrolního výboru, která se konala na konci 
roku 2015. Kontrolní výbor se mimo jiné zabýval problémem s dopravní obslužností v naší 
obci. Občané ze severní části obce musí děti do a ze školky a školy vozit auty, protože 
zpáteční autobus. spojení nenavazuje na ranní spoj. Navrhují přidat autobusy a také, aby se 
autobusy otáčely až nahoře na statku a ne u obecního úřadu. Dále pak navrhují přidat 
autobusovou zastávku u evangelické kaple. Bylo by dobré vyvolat jednání s autobusovým 
dopravcem. 
starosta – informoval, že dnes došel od společnosti ARRIVA MORAVA a.s. návrh dodatku č. 
4 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících, poskytnutí kompenzace za 
veřejné služby. Došlo k navýšení úhrady o 5 % z důvodu navýšení mezd řidičům a z důvodu 
poklesu tržeb z jízdného. Starosta – telefonoval paní Dorotíkové, že cena nafty se snížila, 
tudíž nechápe, proč dochází k navýšení úhrady za dopravu. Přislíbil, že obec napíše dopis 
firmě ARRIVA MORAVA, kde doplní i požadavky Ing. Barona. 
p. Lipowski – žádá o rekonstrukci el. zařízení na jevišti v kulturním domě. 
 
 
Informační 

a) ZŠ a MŠ Střítež si převede odběrné elektrické místo z obce na ZŠ (Dům služeb – 
prostory MŠ) 

b) Oprava WC v KD se uskuteční ve dnech 14.3 – 2.4.2016. 
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c) Ohledně dodávky el. proudu a plynu (řešíme změnu dodavatele, zatím máme 
nabídku z ČEZ a čekáme na nabídku z RWE) 

d) Starosta pozval všechny občany na divadelní představení dne 4.3.2016 do sálu KD 
na 18.00 hod. 

e) Starosta poděkoval panu Tomoszkovi za zřízení cesty k 18 b.j. č.p. 240. 
f) Starosta informoval o zřízení Facebooku informačního kanálu pro občany (pozvánky 

na akce, poplatky, fota z akcí atd.) 
g) Starosta poděkoval pracovníkům VPP za zkulturnění sklepních prostor KD (osekání 

omítky, sanaci omítky a zdiva, omítnutí a vymalování). 
h) Starosta informoval o jednání s ČD s p. Svojanovským o výlukách a zapojení 

menších autobusů během výluk. 
 

 
13. Závěr 
 
Starosta obce všem poděkoval za účast a ve 19.20 hod. zasedání ukončil. 
 
Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina zastupitelů 
2) Prezenční listina občanů 
3) VII. Úprava rozpočtu v roce 2015 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne:  
 
Zapsala: Renata Blahutová 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
Stanislav Plekanec     …………………………………………………. 
 
 
Zdeněk Kocyan     …………………………………………………... 
 
 
 
starostra obce:  
Miroslav Jaworek……………………………………………………. 


