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Zápis ze zasedání ZO Střítež 
ze dne 29. 07. 2009 

 

1. Zahájení  
P. starosta zahájil zasedání ZO v 17:15 hod., přítomno bylo 7 členů ZO, Jaroslav Chudý a 

Milan Struharňanský byl omluven. 

 

2. Program ZO 

P. starosta citoval program zasedání ZO v plném znění. Program zasedání ZO byl rozšířen o 3 

body. Tento program byl schválen všemi 7 hlasy. 

 

3. Za ověřovatele zápisu byli zvoleni: 

Ing. Šárka Zawadzká a p. Marie Pyszková – schváleno 7 hlasy. 

 

4. 1. změna územního plánu 

Ing. Waloszek informoval ZO, ţe dne 20.072009 proběhlo veřejné projednávání změny č. 1 

ÚP. Byla to poslední moţnost podání připomínek, někteří občané této moţnosti vyuţili a 

jejich připomínky byly zakotveny do změny č. 1 ÚP. 

Dnes přijeli na OÚ Mgr. Zeman a paní architektka Zemanová z Archplanu z Ostravy a 

přivezli 1. změny ÚP v papírové podobě ve 4 výtiscích. Dnes by se měla 1. změna ÚP 

schválit, po té proběhne další úřední postup a po nabytí právní moci, mohou občané vyuţívat 

zakotvené změny v ÚP. 

P. Starosta – schválením 1. změny ÚP, vyplývá pro obec povinnost vydat veřejnou vyhlášku 

k této změně, která bude prezentována na úřední desce a internetových stránkách obce. 

P. starosta – dnes byl také podepsán Dodatek č. 2. k 1. změně ÚP, který se týká úhrady 

faktury na základě dohody obou smluvních stran. Částka činí 6 9961,50 Kč. 

1. změna ÚP obce Stříteţ byla schválena všemi 7. hlasy. 

 

 

5. Výběrová řízení 

Ing. Fober, jako předseda stavebního výboru informoval ZO o 3 výběrových řízeních, které 

proběhly v měsíci červenci 2009. 

1. Výběrové řízení – oprava MK  

Do výběrového řízení se přihlásilo 7 firem, a to ODS, a.s., TS a.s., D5 a.s., L.GREKO, s.r.o.,  

STRABAG, a.s., AUTOKREDIT, spol. s r.o., ALPINE, s.r.o. Po prostudování materiálů a 

ověření činnosti byly do uţšího kruhu výběrového řízení vybrány 3 firmy, a to ODS, a.s., TS 

a.s., D5 a.s.. 

Jejich nabídky se hodnotily na základě stanovených kritérií. Po vyhodnocení kritérií se na 1. 

místě umístila firma ODS, a.s., na 2. místě TS a.s. a na 3 místě D5 a.s.  

Stavební výbor doporučuje, aby opravu MK provedla společnost ODS, a.s. 

P. starosta – informoval ZO, ţe opravy MK podléhají oznámení MěÚ Třinec. Tuto záleţitost 

řešili s místostarostou na MěÚ v Třinci s paní Vitáskovou, která nám vydala stanovisko k 

opravám MK. V této opravě MK měla být zahrnuta oprava u 18-ti bytovky, ale stále nejsou 

dořešeny vztahy s katastrálním úřadem a majiteli pozemků. JUDr. Lasotová se tímto stále 

zabývá, i přesto, ţe jsme dodali 30 geometrických zaměření, nejsme zapsání jako vlastníci.  

Ing. Fober – je třeba smluvně ošetřit, aby při opravách nedošlo k poškození sjezdů apod. 

P. starosta – bude nad tím osobně dohlíţet. 

P. Lipowski – jsou to nejhorší MK v obci k opravě? Myslí si, ţe jsou i horší úseky MK na 

opravu. 

Ing. Fober – jsou to MK, které je nutno opravit. 
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P. Pyszková – u lesa jsou na cestě velké díry. 

P. starosta – budeme jednat s Lesy ČR. 

P. Staněk – bude se tedy opravovat u té 18- ti bytovky? 

P. starosta – teď ne, aţ budeme zapsáni jako vlastníci na KÚ. 

P. Lasota – v úseku hranice Smilovice a Stříteţe, kde končí převaděč, zdevastovaly cesty 

těţbou dřeva dopravní prostředky Českých lesů Šenov. 

P. Pyszková – i u p. Brončka je poškozená cesta.  

P. Fober – občané pokud vědí o poškozování MK, nebo kde jsou MK poškozené, měli by na 

obec podat poţadavky na opravy. A firmy, které ničí MK by měly být odpovědné za 

poškození MK a sjednat nápravu. 

P. Lasota – navrhuje, aby se obec Smilovice a obec Stříteţ dohodly na nějaké revitalizaci MK 

v části za lesem, kde jsou ve směru na Smilovice novostavby. Nákladní automobily jezdí po 

MK okolo lesa a ničí MK i okolní soukromé pozemky. 

P. starosta – v této záleţitosti proběhne pracovní jednání se starostou Smilovic. 

ZO schvaluje všemi 7 hlasy v souladu s usnesením ZO č. 28/435 ze dne 27.05.2009 a 

schválené směrnice k postupu pro výběrová řízení výsledky výběrového řízení na opravy MK, 

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 a.s. – cena 797 tis. Kč bez DPH. 

 

2. Výběrové řízení – Výstavba šaten a sociální zařízení u sportovního areálu ve Stříteži 

Do výběrového řízení se přihlásily dvě firmy, a to HOLEC s. r. o., DOMASTER  s. r. o.  

Jejich nabídky se hodnotily na základě stanovených kritérií. Po vyhodnocení kritérií se na 1. 

místě umístila firma DOMASTER s. r. o., na 2. místě HOLEC s. r. o. 

Stavební výbor doporučuje, aby se na Výstavbě šaten a sociálního zařízení u sportovního 

areálu ve Stříteţi podílela firma DOMASTER s. r. o. 

P. starosta – firma DOMASTER s. r. o. byla realizátorem multifunkčního hřiště za KD, takţe 

s touto firmou uţ obec zkušenost má a myslí si, ţe tuto stavbu provedla dobře. 

P. starosta – tento objekt bude slouţit na sezónu jaro – podzim. 

P. Staněk – jak je to s tou dotací? 

P. starosta – dozvíme se v průběhu 09/09. 

P. Lipowski – je počítáno s garáţováním hasičského auta? 

P. starosta – není to v projektu zahrnuto. 

ZO schvaluje všemi 7 hlasy v souladu s usnesením ZO č. 28/435 ze dne 27.05.2009 a 

schválené směrnice k postupu pro výběrové řízení výsledky výběrového řízení – Výstavba 

šaten a sociálního zařízení u sportovního areálu ve Stříteţi a to v pořadí: 

1.místo DOMASTER s.r.o. – cena 1. 876. 987,- Kč bez DPH 

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

 

3. Výběrové řízení – Oprava sakrální kaple – výměna zvonu 

Do výběrového řízení se přihlásily dvě firmy, a to Jiří Kopečný ELEKTROZVON, a 

IMPULS-B s.r.o.  

Jejich nabídky se hodnotily na základě stanovených kritérií. Po vyhodnocení kritérií se na 1. 

místě umístila firma Jiří Kopečný ELEKTROZVON, na 2. místě IMPULS-B s.r.o. 

Stavební komise doporučuje, aby se na Opravě sakrální kaple – výměna zvonu podílela firma 

Jiří Kopečný ELEKTROZVON. 

P. starosta – výměna zvonu je na místě, dosavadní zvon má prasklý věnec a hrozí nebezpečí 

vzniku úrazu. 
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Na tuto akci jsme poţádali o dotaci. Přiznaná dotace činí 350 tis. Kč, vlastní zdroje 150 tis. 

Kč. Oprava sakrální kaple bude mít několik etap: 

1. Výměna zvonu, obloţení věţe, jiţní a severní stěny cca 160 m2. Co se týká obloţení je 

málo kameníků, kteří pracují s pískovcovým kamenem. Firmy, které jsme oslovily pracují se 

ţulovým. Byli jsme uţ u dvou firem v Polsku a zjistili jsme, ţe mají lepší ceny neţ u nás. 

Firma z Brynné nám zašle cenovou nabídku. Budeme jednat s Ministerstvem pro místní 

rozvoj o prodlouţení termínu realizace. 

2. etapa je výměna oken a vitráţí. 

3. etapa je oprava střechy. 

ZO schvaluje všemi 7 hlasy v souladu s usnesením ZO č. 28/435 ze dne 27.05.2009 a 

schválené směrnice k postupu pro výběrové řízení výsledky výběrového řízení – Oprava 

sakrální kaple – výměna zvonu a to v pořadí: 

1.místo Jiří Kopečný ELEKTROZVON – cena 21.862,- Kč včetně DPH 

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

 

 

6. Rekonvalescenční centrum pro zdravotně postižené v obci Střítež 

Na zasedání ZO Stříteţ, byli pozváni p. Dembinný a p. Tomoszek, aby ZO informovali o 

záměrech Rekonvalescenčního centra pro zdravotně postiţené v obci Stříteţ.¨ 

P. Dembinný a p. Tomoszek podali vyčerpávající výklad. Jedná se Relaxačně-vzdělávací 

centrum, jehoţ součástí bude sportovní zázemí, stáje a hospodářské stavení, garáţe, chráněné 

dílny, víceúčelová sportovní hala, tenisové kruty, fotbalové hřiště, bazén, to je návrh projektu, 

který má být zrealizovaný na pozemku parc. č. 1119/1, 1020 v k. ú. Obce Stříteţ, které jsou 

v majetku rodiny Tomoszkových. Tento záměr má být zrealizovaný ve spolupráci s Národní 

radou zdravotně postiţených ČR za spoluúčasti financování tohoto projektu z Evropských 

strukturálních fondů. V této záleţitosti se také na obec Stříteţ obrátil pan Václav Krása, 

předseda NRZPČR s prosbou o morální podporu tohoto projektu ze strany ZO. Bude-li tento 

projekt uveden do praxe, znamená to pro obec zřízení nových pracovních míst a podstatné 

zviditelněn obce v celostátním měřítku. Po obci se nebudou ţádat ţádné finanční prostředky. 

 

7. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy s lesy ČR o zřízení věcného břemene a právo 

provést stavbu č. B-658/09 – veřejné osvětlení MK Střítež - Zálesí 

P. starosta citoval smlouvu v plném znění. Jedná se o standartní smlouvu, věcné břemene je 

za jednorázovou úhradu. Bude se jednat o VO (veřejné osvětlení) od zastávky k mostku k p. 

Machovi. Tato smlouva je nutná k vydání stavebního povolení. 

ZO 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 všemi 

7 hlasy. 

 

8. Smlouva mezi MěÚ Třinec a obcí Střítež – datové schránky dohoda o partnerství k 

projektu 

P. starosta citoval smlouvu v plném znění. Jedná se o dohodu o partnerství v tomto projektu. 

Těchto sluţeb budou vyuţívat i ostatní obce, které spadají pod Třinec.Obec Stříteţ bude 

přispívat 5,-Kč na jednoho občana MěÚ Třinec. 

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

partnerství k projektu 6 hlasy, p. Staněk se hlasování zdrţel. 

 

 

 

 



 4 

9. Schválení podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace CzechPOINT 

P. starosta - na základě ţádosti o udělení dotace, kterou jsme zaslali na MV ČR v rámci výzvy 

02 – CzechPOINT jsme dostlali připomínku, ţe je nutno mít v usnesení formulaci, ţe ZO 

Schvaluje podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace CzechPOINT. 

ZO schvaluje všemi 7 hlasy podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace CzechPOINT. 

 

10. Přijetí dotace MV na projekt CzechPOINT upgrade 

P. starosta – na základě naší ţádosti o udělení dotace, kterou jsme zaslali na MV ČR v rámci 

výzvy 02 – CzechPOINT nám byla přidělena dotace ve výši 68 540,- Kč. My se budeme 

podílet 15% z rozpočtu obce. 

ZO schvaluje přijetí dotace MV na projekt CzechPOINT upgrade všemi 7 hlasy. 

 

11. Přijetí dotace ze státního rozpočtu ČR –VISK 3 – Přechod knihovního systému 

Lanius na Clavius 

P. starosta – na základě podání ţádosti p. knihovnice p. Kloskové nám byla přidělena dotace 

ve výši 25 tis. Kč tj. 75% nákladů. Celkové plánované náklady jsou 37 664,- Kč. 

ZO schvaluje přijetí dotace všemi 7 hlasy. 

 

12. Žádost p. Galandžárové čp. 89 VO – veřejné osvětlení 

P. starosta citoval ţádost v plném znění.  

P. starosta – je to v oblastí Molinovka, je to osamělé místo, VO je tam nutné. 

ZO schvaluje umístění VO všemi 7 hlasy. 

 

13. Dvojjazyčné nápisy 2. Etapa 

Ing. Waloszek – jedná se o dokončení projektu, čekali jsme na schválení příslušné dopravní 

značky, jedná se o značky začátek a konec obce.  

ZO schvaluje dvojjazyčné nápisy označení obce v polském jazyce a ţádost o poskytnutí 

dotace z MSK pro tyto účely 6 hlasy, Mgr. Molin se hlasování zdrţel. 

 

14. Stanovisko obce k rozšíření výroby automobilky Hyundai 

P. Staněk citoval stanovisko obce v plném znění. 

P. starosta – jedná se o nesouhlasné stanovisko, jednali jsme se sdruţením za zdravé ţivotní 

prostředí. Obec zašle nesouhlasné stanovisko na KÚ-MSK, odboru ŢP a zemědělství, na Úřad 

vlády ČR, Ministerstvo financí, Ministerstvo dopravy. 

ZO schvaluje zaslání nesouhlasného stanoviska obce všemi 7 hlasy. 

 

15. Žádost Klubu důchodců o bezplatný pronájem KD u příležitosti oslav 20. Výročí 

založení Klubu důchodců 

P. starosta – byl jsem poţádán o bezplatný pronájem KD u příleţitosti oslav 20. Výročí 

zaloţení klubu důchodců. Jedná se o nevýdělečnou akci. 

ZO schvaluje bezplatný pronájem všemi 7 hlasy. 

 

16. XCAMP ve Smilovicích, středisko Karmel 

P. starosta – na OÚ Stříteţ bylo doručeno oznámení od Křesťanského společenství (KS-SCH) 

o konání 20. ročníku XCAMPU ve Smilovicích-středisku KARMEL se zmínkou o pomoc 

v jakékoliv podobě. 

ZO uvolnilo částku ve výši 3000,- 
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17. Různé 

 

a) P. starosta – oslovil pana faráře Plachtu, na popud správce katolického hřbitova pana 

Landeckého v záleţitosti značně poškozeného kříţe, který můţe ohrozit bezpečnost lidí, kteří 

navštěvují hřbitov a kostel.  

P. starosta citoval dopis v plném znění. Na vědomí byl tentýţ dopis zaslán panu děkanovi 

Sikorovi do Hnojníka. 

 

b) Připomínky obce Stříteţ stavba silnice I/68 Třanovice – Nebory 

P. starosta citoval dopis v plném znění. V rámci veřejného projednávání proběhlo setkání na 

OÚ s p. Radkem Balounem, členem představenstva společnosti Perroni. Informoval mě o 

záměrech této firmy, která chce v k.ú. Stříteţ provést určité stavby na svých pozemcích, a to 

např. fotovoltajky. Musí však mít povolení od ČEZu. Pro obec to bude přínos cca 500 tis. Kč 

ročně. Firma Perroni, ale musí poţádat o změnu v ÚP a poté chce nabídnout své pozemky 

k odprodeji, jedná se o část v Kotli.  

 

c) V 09/09 proběhne na OÚ audit, je to kontrola z MSK, bude se zabývat věcmi které spadají 

do účetnictví apod. 

 

d) Sportovní branky 

P. starosta – byly zakoupeny sportovní branky, které budou slouţit k vyuţívání na 

multifunkčním hřišti za KD. Cena činila 15 570,- Kč a koupě z Polska zprostředkovala fa 

Mitrenga, a. s. 

 

e) Stavební úřad v Hnojníku 

P. starosta – na OÚ bylo doručeno usnesení stavebního úřadu, ţe se přerušuje řízení 

k odstranění stavby – pan Tomoszek. 

 

f) P. starosta – na OÚ přišla ţádost o bezplatný pronájem prostor KD v rámci akce Mánesova 

stezka, je to akce, která probíhá jiţ mnoho let za stejných podmínek,  je to tradice tudíţ 

nebudeme bránit a bezplatný pronájem poskytneme. Akce se uskuteční 12.09.2009. 

 

g) Závazné stanovisko o odnětí z půdního fondu 

P. Zawadzká podala na OÚ ţádost o povolení sjezdu na stavební pozemek. Jedná se o cestu u 

pana Czernika. Je to, ale vedeno jako orná půda, musíme to dát do pořádku. Tento pozemek je 

v majetku obce, a musí být vedený jako ostatní půda. 

 

h) Ţádost p. Čmielové 

P. starosta – na OÚ byla doručena ţádost p. Čmielové k zapůjčení popelnice na dobu 

neurčitou, z důvodu nemocné maminky, kterou má ve své péči. 

ZO schválilo ţádost všemi 7 hlasy. 

 

ch) Kauza Czyţ 

P. starosta – na OÚ proběhla kontrolní prohlídka dne 28.07.2009 v rámci Kauzy Czyţ. Byli 

přítomni: Leon Molin, právní zástupce sestry bratrů Molinů, JUDr. Lasotová, , Ing. Vilém 

Waloszek, p. Daňo ze stavebního úřadu Hnojník a pan Michalik. Pan Czyţ poţaduje 

odstranění 2 ks sloupů a odstranění MK. Obec není schopna doloţit dokumentaci o legalizaci 

stavby, a proto ji musí dodatečně zpracovat a předloţit. 
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i) P. starosta – dostal jsem od pana Barona ţádost o odstranění retardérů u občana Koryčara a 

ţádost týkající se zřízení cyklostezek. Reagoval na jeho ţádosti e-mailem, s vysvětlením, ţe 

retardéry u občana Koryčara jsou na tomto místě nutností, jelikoţ jsou místem dopravních 

nehod, je to nepřehledný úsek. 

p. Karczmarczyk – upozorňuje, ţe u retardéru v trávě jsou betony a vzniká nebezpečí 

dopravní nehody. 

P. starosta – prošetříme tuto záleţitost. 

 

j) Přeloţka vodovodu km 32 

P. starosta - Firma Mott MacDonald chce změnit trať vodovodního řádu v rámci přeloţky 

vodou od pana Klody. P. starosta zaslal na firmu Mott MacDonald dopis s návrhem, aby nový 

vodovodní řád byl napojen z obecního řádu u občana Koryčara. 

 

k) P. starosta – informoval ZO o zaslání stanoviska obce Stříteţ panu Břichnáči, manaţerovi 

firmy Mott MacDonald k přemostění a umístění chodníku podél komunikace III/4763 v úseku 

přeloţky silnice. 

 

Diskuse: 

 

P. Staněk – jak je to s umístěním květináče u p. Mohyly? 

P. starosta – policie vydala stanovisko, ţe je vše v souladu, ţe květináč není ve vozovce. 

P. starosta – Ředitelství silnic a dálnic bylo pověřeno zaměřením. 

Mgr. Molin – za mě, to taky zaměřovali, je to pozemek MSK, na kterém stojí květináč a 

obrubníky. 

P. Lipowský – si myslí, ţe by se k tomu ZO mělo postavit, všichni z okolí se smějí, ţe ZO 

s tím nic neumí udělat. 

P. Staněk – zavoláme TV NOVA. 

P. starosta – budeme urgovat Ředitelství silnic a dálnic o vydání stanoviska k této záleţitosti. 

___________________________________________________________________________ 

 

P. Fober – navrhuje, abychom smluvně ošetřili to, ţe kdyţ firma Pirroni, bude ţádat o změnu 

ÚP a budou se potom stavět RD, aby po obci nechtěli, abychom jim zajistili vodu, plyn apod. 

___________________________________________________________________________ 

 

P. Fober – navrhuje, aby obec vydala vyhlášku, aby majitelé, kteří si zakoupí pozemek v k. ú. 

Stříteţ, aby si pozemek udrţovali. Jedná se o to, ţe na pozemcích roste plevel a ten pak 

rozmnoţí i na ostatní pozemky, a ti co si to udrţují, doplácejí na těch, kteří na to kašlou. 

P. starosta – budeme kontaktovat majitelé pozemků.  

___________________________________________________________________________ 

 

Ing. Kajzar – navrhuje, aby obec vydala vyhlášku, tak jak to prý má obec Vělopolí, ţe ve 

dnech pracovního klidu, by lidé neměli kosit a dělat kravál. 

___________________________________________________________________________ 

 

P. Karczmarczyk – navrhuje, aby byl pan Kocyan upozorněn, aby vykosil své pozemky, je to 

tam nepřehledné a mohlo by dojít k dopravní nehodě. 

P. starosta – pozemky vlastní p. Troszok. 

___________________________________________________________________________ 
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P. Lipowski – informuje, ţe nesvítí ţelezniční přejezd v Ropici, je to tam zarostlé. 

___________________________________________________________________________ 

 

P. Lipowski – informuje p. Pyszkovou, aby dohlídla na černé skládky, naproti p. Machýčka. 

___________________________________________________________________________ 

 

p. Lipowski – informuje, ţe u pana Galandţára a pana Karczmarczyka je vrba, která visí na 

sloupě VO a kdyţ přijde bouřka, tak VO poškodí. 

P. starosta – zjistíme, kdo je vlastníkem pozemku, na kterém vrba stojí a upozorníme, ať to dá 

do pořádku. 

___________________________________________________________________________ 

 

P. starosta – informuje o 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 

zkušební 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. ZO bere na vědomí uvedené 

sdělení. 

 

 

11. Ukončení 
P. starosta ukončil zasedání ve 20:30 hod. 

 

 

Zapsala: Gabriela Sokolíková     Podpis starosty obce: 

 

Podpisy ověřovatelů zápisu: 

Ing. Šárka Zawadzká  ……………………………..  ……………………………. 

 

Marie Pyszková  …………………………….. 

 


