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Usnesení z XXX. zasedání ZO Střítež 

 ze dne 29.7. 2009 
 

Zastupitelstvo obce 

(č. usnesení) 

30/462 

1) schvaluje program XXX. zasedání ZO Stříteţ 

30/463 
2) schvaluje sloţení návrhové komise a ověřovatelů zápisu ve sloţení: Ing. Šárka Zawadzká, p. Marie 

Pyszková. 
 

30/464 

3) schvaluje opatření obecné povahy č. 1/2009 1. Změnu územního plánu obce Stříteţ                           

30/465 

4) schvaluje v souladu s usnesením ZO č. 28/435 ze dne 27.5.2009 a schválené směrnice 

k postupu pro výběrové řízení výsledky výběrového řízení na opravy místních komunikací 

a to v pořadí:                         1. místo ODS a. s. - cena 529 tis. Kč bez DPH 

2. místo TS a. s.  - cena 503 tis. Kč bez DPH 

3. místo D5 TŢ  - cena 797 tis. 4k bez DPH 

30/466 

5) schvaluje  v souladu s usnesením ZO č. 28/435 ze dne 27.5.2009 a schválené směrnice 

k postupu pro výběrové řízení výsledky výběrového řízení na  výstavbu objektu pro 

tělovýchovu a to v pořadí: 

1. místo fa. DOMASTER s.r.o.  -  cena 1.822.317,- Kč bez DPH 

2. místo fa. HOLEC s.r.o. cena – 2.428.453,- Kč bez DPH 

3. místo: více nabídek nebylo doručeno 

30/467 

6) schvaluje v souladu s usnesením ZO č. 28/435 ze dne 27.5.2009 a schválené směrnice 

k postupu pro výběrové řízení výsledky výběrového řízení na  výměnu zvonu na sakrální 

evangelické kapli a to v pořadí: 

1. místo fa. Elektrozvon KOPECKÝ – cena 121 862,- Kč včetně DPH 

2. místo fa. IMPULS B s.r.o. – cena 130.561,- Kč včetně DPH 

 
 

30/468 

 

7) schvaluje  smlouvu o uzavření budoucí smlouvy s Lesy ČR o zřízení věcného břemene a 

právo provést stavbu č. B – 658/09 – veřejné osvětlení místní komunikace Stříteţ - Zálesí 
 

 

30/469 

8) schvaluje  smlouvu mezi MěÚ Třinec a obcí Stříteţ – Datové schránky – dohoda o 

partnerství  k projektu  

 

 
 

30/470 

9) schvaluje podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace CzechPoint  

30/471 
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10)  schvaluje přijetí dotace ve výši 68 540,-- Kč z Ministerstva vnitra ČR  na typový projekt 

Czech Point – kontaktní místo (upgrade) 85%  příspěvek společenství (ERDF) a 15%  

z rozpočtu obce. 

30/472 

11)  schvaluje přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR – VISK 3 - Přechod 

knihovního systému Lanius na Clavius ve výši 25 tis. Kč (Ministerstvo kultury)  tj. 75% 

nákladů. Celkové plánované  náklady 37 664,-- Kč. Včetně podmínek přidělení dotace. 

30/473 

12)  schvaluje  ţádost umístění veřejného osvětlení u občana p. Galandţára č.p. 89   

30/474 

13)  schvaluje dvojjazyčné nápisy označení obce v polském jazyce – OBEC Stříteţ - a ţádost 

o poskytnutí dotace z MSK pro tyto účely 

30/475  

14)  schvaluje stanovisko obce Stříteţ k záměru: Hyundai MOTOR MANUFACTURING 

s.r.o. Nošovice – Výroba převodovek II. etapa – rozšíření včetně odeslání stanovisek obce 

Stříteţ na Krajský úřad MSK, ministerstva dopravy a MVF, odbor ţivotního prostředí a na 

Úřad vlády ČR – premiérovi vlády ČR p. Janu Fischerovi 

30/476 

15)  schvaluje částku 3000,- Kč pro Křesťanské společenství (KS-SCH) na pokrytí části 

nákladů spojených s 20. Výročím XCAMPU ve Smilovicích- středisku KARMEL. 

30/477 

16)  ZO bere na vědomí záměr Fa Perroni a.s. Praha umístit na pozemcích, které jsou v jejich 

vlastnictví fotovoltajku, která bude mít ekonomický přínos pro obec a dále záměr 

převedení zemědělských kultur na stavební pozemky v prostoru u kotle. 

30/478 

17)  ZO bere na vědomí informace podané Ing. Dembinným a Ing. Tomoszkem k záměru 

výstavby rekonvalescenčního střediska v obci Stříteţ. 

30/479 

18)  ZO beze na vědomí zakoupení 2 ks sportovních branek včetně sítí fa. Mitrenga a.s. 

v hodnotě 15800,-- Kč pro multifunkční hřiště. Způsob úhrady fa bude proveden po 

dohodě. 

30/480 

19)  ZO beze na vědomí ukončení dohody o pracovní činnosti s p. Sokolíkovou z důvodu 

nástupu na MD, a to od 01.09.2009. Na základě této skutečnosti a dle zákona č. 312/2002 

Sb., o úřednících územních samosprávných celků bude vybrán zástup na dobu určitou s tří 

měsíční výpovědní lhůtou, na pracovní úvazek 30 hod./týdně, a to z uchazečů, kteří jsou 

v databázi OÚ Stříteţ v termínu do 31.08.2009. Zodpovědný: starosta obce. 

Podpisy ověřovatelů zápisu:                Podpis starosty obce: 

….………………………...     Stanislav Plekanec 

...……………….…………                ……………………………… 

Podpis zapisovatelky:                                                      

Gabriela Sokolíková …………………………… 


