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Zápis 

z XV. zasedání Zastupitelstva obce Střítež  

konaného dne 20.04.2016 

 

 
1. Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání zastupitelstva obce Střítež bylo zahájeno v 17.00 hod starostou obce p. Miroslavem 

Jaworkem (dále jen starosta) 

Jednání se účastní 7 zastupitelů obce, 2 členové omluveni –  p. Plekanec, p. Kocyan  

Viz. Prezenční listina – příloha č. 1 

Prezenční listina občané – příloha č. 2 

 

2.  Volba návrhové komise a  ověřovatelů zápisu 

Zapisovatelkou byla určena Jiřina Bujoková a ověřovateli zápisu Mgr. Kapitanovová Adéla a  

p. Niemczyk Stanislav. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Střítež schvaluje složení ověřovatelů zápisu a návrhové komise ve 

složení Mgr. Kapitanovová Adéla a p. Niemczyk Stanislav. 

Výsledek hlasování: 7 pro 

Usnesení č.  15/232 bylo schváleno. 

 

3. Schválení programu 

Starosta přednesl program zasedání, který byl řádně vyvěšen na úřední desce OÚ.  A požádal 

o jeho úpravu. Navrhl bod č. 13 přiřadit do bodu 11 – jedná se o stejnou problematiku. A nově 

zařadit bod č. 13 – 15 (2x výběrové řízení + 1. úprava rozpočtu)  další body posunout za bod 

číslo 15. 

 

Program tedy zní: 

1.  Zahájení 

2.  Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

3.  Schválení programu 

4.  Kontrola usnesení z minulého zasedání 

5.  Účetní závěrka ZŠ a MŠ Střítež za rok 2015 

6.  Přerozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Střítež za rok 2015 

7.  Dotace na akci „Rozvíjej se poupátko“ 

8.  Účetní závěrka obce za rok 2015 

9.  Závěrečný účet obce za rok 2015 

10.  Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mez Obci Střítež a p.Bielanem 

11.  Poskytování darů a dotací neziskovým organizacím 

12.  Plán společného zařízení pro jednoduché pozemkové úpravy (Střítež, Hnojník, Smilovice) 

13. Výběrové řízení na obslužnou komunikaci na parc. č. 1118/5 v k.ú. Střítež 

14. Výběrové řízení na projektovou dokumentaci ČOV Střítež  – západ 
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15.  I.  úprava rozpočtu obce v roce 2016 

16.  Tábor Maďarsko 17. - 23.7.2016 

17.  Záměr pronájmu kanceláře – šatny 

18.  Zhotovení sochy z pokáceného jasanu 

19.  Různé 

20.  Diskuze 

21.  Závěr 

 

Příloha č. 3 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje program XV.  zasedání ZO. 

Výsledek hlasování: 7 pro 

Usnesení č.  15/233 bylo schváleno. 

 

 

4. Kontrola usnesení 

usnesení 2/28 pokračuje – problémy s vkladem práva na Katastrálním úřadě 

usnesení 11/178 pokračuje  – pozemek místní komunikace od p. Klody 

usnesení 12/197 – pokračuje – věcné břemeno na komunikaci p. Klody 

usnesení 14/230 – prodej dřeva – zájemce odstoupil 

 

5. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Střítež za rok 2015 

Členové ZO obdrželi podklady v elektronické podobě k prostudování. P. starosta vznesl 

dotaz, zda má někdo nějaké připomínky nebo dotazy. Připomínky ani dotazy nebyly 

vzneseny. Bylo přistoupeno k hlasování. 

   

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje Účetní závěrku ZŠ a MŠ Střítež, okres Frýdek – Místek, příspěvková 

organizace za rok 2015. 

Výsledek hlasování: 7 pro (Jaworek Miroslav, Machálek Petr, Mgr. Kapitanovová 

Adéla, Pyszková Marie, Ing. Baron Jan, Przywara Marek,  Niemczyk Stanislav) 

Usnesení č.  15/234 bylo schváleno. 

 

6. Přerozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Střítež za rok 2015 

Starosta obce navrhl přerozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace do dvou 

fondů v poměru 50%  fond odměn a 50% fond rezervní. Celkový zisk činil 36798,74 Kč. 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Střítež, okres Frýdek – Místek, příspěvková 

organizace za rok 2015 ve výši 36 798,74 Kč a převod hospodářského výsledku ve výši 

18 399,37 Kč do fondu odměn a stejnou částku do rezervního fondu. 

Výsledek hlasování: 7 pro 

Usnesení č.  15/235 bylo schváleno. 

 

7. Dotace na akci „Rozvíjej se poupátko“ 

ZŠ a MŠ Střítež požádala o schválení přijetí účelových darů na pěvecký a výtvarný projekt 

„Rozvíjej se poupátko“ od 10 dárců v celkové výši 49 tis. Kč. 

Dále z dotačního programu Krajského úřadu MSK ve výši 75 tis. Kč 
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Návrh usnesení: 

ZO schvaluje ZŠ a MŠ Střítež přijetí účelově určených darů k pokrytí nákladů na 

hudební a výtvarný projekt „Rozvíjej se poupátko“ ve výši 49 tis. Kč.  

viz příloha č. 4 

Výsledek hlasování: 7 pro 

Usnesení č.  15/236 bylo schváleno. 

 

Dále starosta obce  navrhl ke schválení tento bod. 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje přijetí účelově určené dotace pro ZŠ a MŠ Střítež od Moravskoslezského 

kraje ve výši 75 tis. Kč na realizaci projektu: 14. Ročník hudebního a výtvarného 

projektu „Rozvíjej se poupátko 2016“ 

Výsledek hlasování: 7 pro 

Usnesení č.  15/237 bylo schváleno. 

 

Pan starosta předal přítomné p. ředitelce Mgr. Dagmar Machálkové slovo.  Ta v krátkosti 

sdělila zastupitelům současnou situaci v základní a mateřské škole a apelovala na pomoc při 

řešení rozšíření prostorové kapacity, řešení vlhkosti, problémy s otopným systémem a 

elektroinstalací. Zvláště potřebné je urychleně řešit rozšíření jídelny do prostor šatny a 

zároveň vybudování nových šaten. Dále než přistoupíme k rekonstukci budovy je potřebné 

vyřešit odvodnění budovy. Hospodářka a zároveň vedoucí školní jídelny dále sdělila, že výtah 

na jídlo asi není reálné budovat znovu a raději tyto finanční prostředky vložit do řešení 

jídelny. Když se umožní stravování dětí z MŠ dole v rozšířené jídelně, nemusí být opravován 

výtah. 

 

Starosta obce informoval o přijetí dotace na projekt rekonstrukce ZŠ z MSK. Dále budeme 

postupovat dle pokynů dotace a žádat z určených dotačních titulů o dotaci na realizaci. 

Celková rekonstrukce je vyčíslena na 5 mil. Kč. 

V současné době se asi pokusíme ještě požádat o výjimku na 4 třídy. 

Proběhla diskuse k řešení všech zmíněných problémů. 

 

Na závěr tohoto bodu p. ředitelka poděkovala za spolupráci a pozvala přítomné na Rozvíjej se 

poupátko 13.5.2016 a dále proběhne pravděpodobně ve stejný den odpoledne beseda s p. 

Mickou synem zakládajícího ředitele místní školy. 

 

 

8. Účetní závěrka obce za rok 2015 

Všechny účetní výkazy byly řádně zveřejněny na úřední desce obce. Dále rozeslány všem 

členům ZO v elektronické podobě. Vzhledem k tomu, že žádný z členů ZO neměl 

připomínky, výhrady ani dotazy - bylo přistoupeno k hlasování o schválení. 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje účetní závěrku obce Střítež za rok 2015 bez výhrad. 

Výsledek hlasování: 7 pro (Jaworek Miroslav, Machálek Petr, Mgr. Kapitanovová 

Adéla, Pyszková Marie, Ing. Baron Jan, Przywara Marek,  Niemczyk Stanislav) 

 

Usnesení č.  15/238 bylo schváleno. 
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9. Závěrečný účet obce za rok 2015 

Spolu s účetní závěrkou byl na úřední desce zveřejněn závěrečný účet obce a výsledek 

přezkoumání hospodaření obce za rok 2015. Tyto materiály byly rovněž elektronicky 

přeposlány zastupitelům. Finanční výbor nemá zásadních připomínek k tomuto bodu. Drobné 

úpravy v návrhu závěrečného účtu byly zohledněny. Proběhlo hlasování. 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje Závěrečný účet obce Střítež za rok 2015 se souhlasem s celoročním 

hospodařením a to bez výhrad včetně  Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 

obce Střítež za rok 2015. 

Výsledek hlasování: 7 pro 

Usnesení č.  15/239 bylo schváleno. 

 

10. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mez Obcí Střítež a p. Bielanem 

Jedná se o vybudování vodovodní přípojky a domovního vodovodu k rodinnému domku čp. 

14 ve Smilovicích. Místostarosta podotkl, aby bylo napojení provedeno protlakem. 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Obcí Střítež a p. 

Bielanem Czeslawem a Davidovou Janinou, bytem Smilovice 14 ke zřízení vodovodní 

přípojky na pozemku par. č. 1203, k. ú. Střítež a pověřuje starostu podpisem smlouvy.  

Výsledek hlasování:  7 pro 

Usnesení č.  15/240 bylo schváleno. 

 

11. Poskytování darů a dotací neziskovým organizacím 

Zásady pro poskytování dotací jsme v roce 2015 zrušili, jelikož k 20.2.2015 došlo ke změně 

zákona č. 250/2000 Sb. podle kterého byly dotace přidělovány. V letošním roce jsme 

přistoupili k přerozdělení darů a dotací dle nových kriterií. A také jsme přistoupili 

k vypracování nových zásad. V letošním roce rozdělujeme celkem 138 tis. Kč a to formou 

daru 9 subjektům 73 tis. Kč a  10 subjektům 65 tis. Kč formou dotace. 

Ing. Baron: nesouhlasí se snížením daru (oproti loňskému roku) pro Římskokatolickou farnost 

Střítež, která uvedla v žádosti 155 tis.  a rovněž snížení oproti loňskému roku pro  Farní sbor 

slezské církve evangelické  v Komorní Lhotce. 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Střítež. 

Výsledek hlasování:  7 pro 

Usnesení č.  15/241 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje finanční dary a dotace na rok 2016 ve výši 138 000,-Kč – viz. příloha č. 5 

Výsledek hlasování:  6 pro, 1 proti  (ing. Baron) 

Usnesení č.  15/242 bylo schváleno. 

 

 

12.  Plán společného zařízení pro jednoduché pozemkové úpravy  

(Střítež, Hnojník,  Smilovice) 

 

Jednoduché pozemkové úpravy jsme již řešili na minulém zasedání v únoru 2016. Několik 

zastupitelů se zdrželo hlasování. Největším problém bylo vynětí  půdy z půdního fondu u p. 
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Tomoszka. Na pracovní poradu byl přizván p. Skotnica z Pozemkového fondu FM, který 

podal přesné informace. Uvedl, že komunikace je v souladu s územním plánem. Ani stát ani 

obec nemusí nic financovat. Pokud úpravy neschválíme celá práce za 2,5 roku bude k ničemu. 

Budou se muset hledat nějaká zcela jiná řešení. Máme také jako obec zájem o komplexní 

pozemkové úpravy. Jaká pak asi bude tato spolupráce? Na toto téma se rozvinula diskuse. 

Mgr. Kapitanovová po pracovní poradě vidí tuto záležitost zcela jinak. 

Usnesení z 24.2.2016 o neschválení tohoto bodu tedy ZO navrhuje revokovat. 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje revokaci usnesení č. 14/223 ze dne 24.2.2016. 

Výsledek hlasování: 7 pro 

Usnesení č. 15/243 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje Žádost Státního pozemkového úřadu,  pobočky Frýdek –Místek o 

projednání  „Plánu společných zařízení“ v rámci jednoduchých pozemkových úprav.  

Výsledek hlasování: 5 pro, 2 se zdrželi hlasování – Machálek, Pyszková 

Usnesení č. 15/244 bylo schváleno. 

 

13.  Výběrové řízení na obslužnou komunikaci na parc. č. 1118/5 v k.ú.Střítež 

Starosta seznámil s výsledky výběrového řízení na asfaltový koberec z recyklátu – celkem 3 

nabidky: L Greco vítěz s nejnižší cenou tj. 119.958,00 Kč bez DPH, dále CSK-Invest, 

Nehlsen Třinec. 

 

Návrh usnesení: 

Na základě doporučení hodnotící komise schvaluje ZO pořadí výběrového řízení na 

provedení stavby “Obslužná komunikace  par. č. 1118/5 v k. ú. Střítež“.  

Nabídka uchazeče firma L Greko, Konská 468, Třinec, IČO 47579352, je nejvýhodnější 

nabídkou dle kritéria nejnižší ceny. Členové komise doporučili uzavřít smlouvu s tímto 

uchazečem. Celková nabídková cena činí 119.958,- Kč bez DPH. 

ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy s vítězným uchazečem. 

Výsledek hlasování:  7 pro 

Usnesení č.  15/245 bylo schváleno. 

 

14. Výběrové řízení na projektovou dokumentaci ČOV Střítež  – západ 

Vycházelo se ze studie z roku 2008 od ing. Kolka. Byla zohledněna neutěšená situace 

s vypouštěním splašků v lokalitě bývalého státního statku. Bylo osloveno 5 firem. Firma 

ATRIS, s.r.o.  zaslala omluvný dopis – do výběru se nepřihlásila. Základním hodnotícím 

kritériem je nejnižší nabídka ceny včetně DPH tj. fa. BENEPRO, a.s. Český Těšín.  

Proběhla diskuse na palčivé téma odvádění odpadních vod, splašků, kanalizací a diskuse 

k řešení, které bude zahrnuto v rámci tohoto projektu. 

 

Návrh usnesení:  

Na základě doporučení hodnotící komise schvaluje ZO pořadí výběrového řízení na 

provedení Projektové dokumentace ČOV Střítež – západ.  

Nabídka uchazeče BENEPRO a. s., Tovární 1707/33, Český Těšín, IČ:26820781 je 

nejvýhodnější nabídkou dle kritéria nejnižší ceny. Členové hodnoticí komise doporučili 

uzavřít smlouvu s tímto uchazečem. Celková cena činí 1.904.000,- Kč bez DPH.  ZO 

pověřuje starostu podpisem smlouvy s vítězným uchazečem. 

Výsledek hlasování:  6 pro, 1 proti – ing. Baron 
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Usnesení č.  15/246 bylo schváleno. 

15.  I.  úprava rozpočtu obce v roce 2016 

Finanční výbor doporučuje ke schválení I. úpravu rozpočtu – příjmová i výdajová část se 

zvýšila o 2.242.584,00 Kč z toho je 1,5 mil. převod finančních prostředků mezi bankovními 

účty. Zásadní připomínky nebyly vzneseny. 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje I. změnu rozpočtu na rok 2016.  (Příloha č. 6) 

Výsledek hlasování:  7 pro 

Usnesení č.  15/247 bylo schváleno. 

 

- Po tomto bodu jednání se ze zasedání omluvili ing. Baron a p. Przywara. Dalšího 

jednání se již účastnilo pouze 5 zastupitelů z celkového počtu 9 členů. Podmínka pro 

usnášení schopnost je tedy splněna. 

 

16. Tábor Maďarsko 17. - 23.7.2016 

V rámci přeshraniční spolupráce nabídl maďarský partner pobyt na termálních koupalištích 

pro děti 12-14 let. Měli by jsme vybrat 3 děti, 2 pojedou bezplatně na pobyt v období od 17.–

23.7 2016 a jeden bude jako náhradník. Obec uhradí náklady na přepravu do výše 3 tis. Kč. 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje finanční příspěvek do výše 3 000,- Kč na zaplacení podílu nákladů 

spojeného s dopravou dětí na tábor v Maďarsku v rámci programu  V4 přeshraniční 

spolupráce ve dnech 17. - 23.7. 2016 a pověřuje starostu výběrem 2 našich dětí  a 1 

náhradníka ve věku 12 -14let, kteří se zúčastní pobytu na táboře. 

Výsledek hlasování:  5 pro 

Usnesení č.  15/248 bylo schváleno. 

 

17.  Záměr pronájmu kanceláře – šatny 

Starosta obce navrhuje dát do pronájmu místnost v objektu pro tělovýchovu např. jako 

kancelář. V současné době je využití minimální. V kaplově dvoře je například pronájem za 

1m2 plochy 530,- Kč/rok.  

 

Návrh usnesení: 

ZO odkládá projednání záměru na pronájem nebytových prostor v objektu pro 

tělovýchovu a pověřuje starostu obce upřesnit podmínky pronájmu a tento bod znovu 

projednat na příští schůzi ZO. 

Výsledek hlasování:  5 pro 

Usnesení č.  15/249 bylo schváleno. 

 

18. Zhotovení sochy z pokáceného jasanu 

Oslovili jsme pana Sikoru, který provádí dřevořezby, zda by byl ochoten a za jakých 

cenových podmínek zhotovit sochu pro zkrášlení naší obce z dřeva jasanu, který byl pokácen 

u nádraží. Socha by představovala znak – erb naší obce. Výroba sochy trvá 14 dní při 

příznivém počasí, nátěr je v odstínu dub světlý cena 17 tis. Kč. 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje výrobu sochy (symbol obce – kůň) z obecního  kmene jasanu za cenu 

17 000,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy  

Výsledek hlasování:  5 pro 
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Usnesení č.  15/250 bylo schváleno. 

19.  Různé 

 Žádost od společnosti Babybox pro odložené děti – STATIM, z. s. požádal o dar na 

výměnu bybyboxu v Městské nemocnici Ostrava. 

 

Návrh usnesení: 

ZO neschvaluje finanční dar na výměnu původní bedýnky babyboxu v Městské 

nemocnici Ostrava. 

Výsledek hlasování:  5 pro 

Usnesení č.  15/251 bylo schváleno. 

 

 Klub českých turistů a parta dobrovolníků z chaty Prašivá prezentovala na setkání 

starostů projekt obnovy chyty. V současné době se provádí výměna oken firmou 

Finstal. Každá obec by mohla přispět jedním oknem náklady 14-21 tis. Kč za okno. 

Výročí 100 let se bude slavit v roce 2021.  

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje finanční dar ve výši 2000,- Kč na opravu chaty Prašivá a pověřuje starostu 

podpisem smlouvy.  

Výsledek hlasování:  5 pro 

Usnesení č.  15/252 bylo schváleno. 

 

 ZŠ žádá o udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí ve třídě mateřské školy. Ve 

školním roce 2016/2017 dojde ke snížení počtu tříd MŠ ze 3 na 2. V I. třídě MŠ 

v budově školy je nejvyšší počet dětí 24 - žádá se navýšení na 25 dětí. 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje pro Základní školu a Mateřskou školu Střítež, okres Frýdek-Místek, 

příspěvková organizace výjimku z nejvyššího počtu dětí v I.  třídě mateřské školy na 25 

dětí od školního roku 2016/2017. 

Výsledek hlasování:  5 pro 

Usnesení č.  15/253 bylo schváleno. 

 

Starosta dále podal další informace  

 

- Vydáno stavební povolení – Rekonstrukce ZŠ 

- Žádost o vydání stavebního povolení „Rozšíření učebny MŠ – čp. 213 

- Neschválení dotace - kříž na evangelickém hřbitově 

- Zpracování studie – evangelický hřbitov a celkovou revitalizaci zeleně v obci 

- Spolky  – podávat informace, fotografie na webové stránky (dáváme dotace) 

- Připomínky ARRIVA 

- Mobilní betonárna 

- poděkování za rekonstrukci WC 

- pozvání na brigádu Ukliďme si obec – 23.4.2016 

- pozvání na Den matek 8.5.2016 v 15 hodin 

- změna sídla policie Třinec 

- uzavírka Silnice I/11 – Nebory-Oldřichovice – 25.5.2016 – 1.8.2016 uzavírka do 

jednoho jízdního pruhu a řízen SSZ pro osobní auta, BUS a nákladní vozidla do 12t, 

úplná uzavírka pro vozidla nad 12 t. 
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- uzavírka mostu v Ropici – úplná od 14.5.2016 do 16.5.2016 (náhradní termín 21.5.-

22.5.2016) 

 

20. Diskuse 

 

Pan starosta veřejně poděkoval p. Przywarovi za spolupráci při výměně a opravě WC 

v kulturním domě. 

p. Kapitanovová – finanční výbor provedl kontrolu smluv a doporučuje zvážit uzavření 

smlouvy na IT práce s paušální úhradou. 

Obec Střítež musí řešit zabezpečení otevřené nedokončené hrobky na evangelickém hřbitově. 

 

Starosta informoval o přijetí stížnosti na správce KD. 

 

21. Závěr 

Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast.  

Jednání zastupitelstva obce ukončil ve 20.35 hod. 

 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina zastupitelé 

2) Prezenční listina občané 

3) Zveřejněná informace o konání ZO 

4) Žádost o schválení účelově určeného daru a dotace na akci „Rozvíjej se poupátko“ 

5) Finanční dary a dotace na rok 2016 (spolky) 

6) I. úprava rozpočtu 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne:  25.4.2016 

Zapsala: Bujoková Jiřina 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

Mgr. Kapitanovová Adéla…………………………………………………. 

 

 

Niemczyk Stanislav ………………………………………………….......... 

 

 

 

 

 

starosta obce: Miroslav Jaworek……………………………………………… 

 

 

 

 

 


