
  
 

Výpis usnesení  

ze zápisu z XV. zasedání Zastupitelstva obce Střítež  

konaného dne 20.4.2016 
 

 
15/232 

ZO schvaluje složení ověřovatelů zápisu a návrhové komise ve složení: Mgr. Kapitanovová, 

p. Niemczyk 

 

15/233 

ZO schvaluje program XV. zasedání ZO obce Střítež 

 

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 par. č. 1118/5 v k.ú.Střítež 

14. Výběrové řízení na projektovou dokumentaci ČOV Střítež  – západ 

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 

 
15/234 

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

organizace za rok 2015. 

 

15/235 

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. 

 



15/236 

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.  

 

15/237 

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“ 

  

15/238 

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

 

15/239 

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. 

 

15/240 

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.  

 

15/ 241 

ZO schvaluje Zásady pro poskytování dotace z rozpočtu obce Střítež. 

 

15/242 

ZO schvaluje finanční dary a dotace na rok 2016 ve výši 138 000,-- Kč 

 

15/243 

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

 

15/244 

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

„Plánu společných zařízení“ v rámci jednoduchých pozemkových úprav.  

 

15/245 

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 LGreko, 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. 

 

15/246 

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. 



 

15/247 

ZO schvaluje I. změnu rozpočtu na rok 2016. 

 

15/248 

ZO schvaluje finanční příspěvek do výše 3 000,- Kč na zaplacení podílu nákladu 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 ve věku 12 -14let, kteří se zúčastní 

pobytu na táboře. 

 

15/249 

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. 

 

15/250 

ZO schvaluje výrobu sochy (symbol obce – kůň) z obecního  kmene jasanu za cenu 17 000,-

Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 
15/251 

ZO neschvaluje finanční dar na výměnu původní bedýnky babyboxu v Městské nemocnici 

Ostrava. 

 

15/252 

ZO schvaluje  finanční dar ve výši 2000.-  Kč na opravu chaty Prašivá okna  na chatě Prašivá 

a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 

15/253 

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. 

 

 

 

Ve Stříteži  25.04.2016 

Zapsala: Bujoková Jiřina 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

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

 

 

Niemczyk Stanislav   …………………………………………… 

 

 

 

starosta obce: Jaworek Miroslav 

 

 


