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Usnesení z XXXI. zasedání ZO Střítež 

 ze dne 25. 8. 2009 
 

Zastupitelstvo obce 

(č. usnesení) 

31/481 

1) schvaluje program XXXI. zasedání ZO Střítež 

31/482 

2) schvaluje složení návrhové komise a ověřovatelů zápisu ve složení: p. Pyszková, p. Staněk 

 

31/483 

3)  schvaluje odložení projednávání bodu: Posouzení návrhů na II. změnu ÚP obce Střítež 

v souladu s ustanovením § 46 č. 183/2006 Sb. O územním plánování a  stavebním řádu 

(stavební zákon). Viz. příloha 

31/484 

4)  schvaluje  písemné odvolání obce k územnímu rozhodnutí o umístění stavby silnice I/68 

– Třanovice  - Nebory  - viz. příloha č. 1  - JUDr. Lasotová 

31/485 

5)  schvaluje  smlouvu o zřízení věcného břemene  k přípojce NN mezi ČEZ Distribuce a. s. 

– zastoupenou Ing. Martinem Barteček a obcí Střítež zastoupenou starostou obce p. 

Stanislavem Plekancem.   

31/486 

6)  schvaluje smlouvu o dílo mezi ODS a.s. a obcí Střítež na opravy místních komunikací a 

parkoviště včetně návrhu na opravy tří sjezdů ze silnice I/68 a to k p. Machové čp. 196, p. 

Blendowskému čp. 198 , čtyřbytovce čp. 156 a sjezd na místní komunikaci mezi Magnolií 

a p. Pščolkou čp. 212 
 

31/487 

 

7)  schvaluje  smlouvu o dílo č. 14/8/2009 s Fa. Kopečný – elektrozvon – na dodání zvonu 

včetně jeho montáže a el. mechanismu, pohon (lineární) pro sakrální kapli v obci Střítež 

 

31/488 

8)  schvaluje   smlouvu o dílo č. D/01/07/09 s Fa. Domaster spol. s r. o. na výstavbu šaten a 

sociálního zařízení 

 
 

31/489 

9) Bere na vědomí oznámení o spojení územního a stavebního řízení k přípojce vody k RD 

čp. 60 p. Leily Bončkové a p. René Bončka  

31/490 

10)  schvaluje dodatečné zpracování projektové dokumentace k legalizaci povolení stavby 2 

ks sloupů pro veřejné osvětlení na par. č. 782  
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31/491 

11)  schvaluje  zřízení přechodu pro chodce v prostoru Večerka Adélka na silnici I/68 tak, jak 

bylo stanoveno odborem dopravy a silničního hospodářství MSK č. j. MSK 134616/2009 

ze dne 12.8.2009 

31/492 

12)  schvaluje  stanovisko obce Střítež ke stavbě silnice I/68 Třanovice – Nebory 

k stavebnímu objektu: SO 442 – Přeložka vedení VO v km 2,700 km. - viz. příloha č. 2 

31/493 

13)  bere na vědomí doporučení MSK k postupu ve věci Harmonizace uzavírání smluv a 

závazků veřejné služby v návaznosti na Nařízení evropského parlamentu a rady č. 

1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici 

31/494  

14)  bere na vědomí sdělení Povodí Odry ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

věcného břemene a právu provést stavbu č. B – 658/09  . veřejné osvětlení Střítež - Zálesí 

31/495 

15)  schvaluje konání shromáždění předvolebního mítinku ČSSD v obci Střítež dne 21.9.2009 

v 15.00 – 15.30 hod. 

31/496 

16)  ZO bere na vědomí závazné stanovisko odboru ŽP a zemědělství magistrátu Frýdek-

Místek k optimalizaci trati Ostrava – Kunčice – Frýdek-Místek – Český Těšín – kde 

uděluje souhlas k zásahu do krajinného rázu v souvislosti s realizací výše uvedené stavby 

31/497 

17)  ZO bere na vědomí oznámení zahájení územního řízení pro vydání územního rozhodnutí 

o umístění stavby „Chodník u obecního úřadu ve Stříteži“. Veřejné jednání spojené 

s ohledáním proběhne na místě stavby dne 22. 9. 2009 v 11.00 hod 

31/498 

18)  ZO schvaluje účast p. Stanislava Plekance – starostu obce na řádné valné hromadě 

SmVaK, která se uskuteční dne 9. 9. 2009 v Ostravě v hotelu Imperiál v 10.00 hod   

31/499 

19)  ZO schvaluje odměnu 2000,-- Kč p. Janu Herecovi za přípravu a vedení ozdravného 

tábora dětí z oblasti postižené černobylskou tragédií 

31/500 

20)  ZO schvaluje  odměnu ve výši 1000,-- Kč sl. Sylvii Zajacové za vedení a přípravu 

ozdravného pobytu dětí – volnočasových aktivit v Košařiskách a ukončení její činnosti 

v těchto volnočasových aktivitách  - stěhování 

31/501 

21)  bere na vědomí žádost obce o řešení zanesených silničních vpustí na silnici I/68 a silnici 

III/4376 adresované ŘSD MSK  

31/502 

22)  bere na vědomí ustanovení občanského sdružení Mateřské centrum – Ovečka (které bude 

působit v obci Střítež ode dne zaregistrování se u Ministerstva vnitra). Smlouva bude 

vyhotovena a uzavřena po oboustranné dohodě. 
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31/503 

23)  Bere na vědomí společné zasedání domovní schůze nájemníků bytového společenství čp. 

240 s vedením obce, která proběhla dne 19.8.2009 v KD za účasti 35 občanů a advokátky 

JUDr. Lasotové. Starosta obce informoval přítomné o aktuálních investičních záměrech 

obce a o způsobech řešení trvajících nedostatků ze strany p. Klody (čistička, příjezdová 

komunikace) 

31/504 

24)  ZO schvaluje darovací smlouvy a převod pozemků parc. č. 83/2; 84/2; 84/3 k. ú. Střítež  

do vlastnictví obce Střítež a návrh vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 

31/505 

25)  ZO bere na vědomí podanou zprávu o společném jednání s občany k vyřešení 

majetkoprávních záležitostí a způsobu využití a případného darování pozemku pod místní 

komunikací č. 21 od večerky Adélka k p. Santariusovi obci Střítež. Občané této lokality 

mají eminentní zájem, aby uvedená místní komunikace byla uvedena do  dobrého 

technického stavu  a byl zde omezen pohyb nákladní automobilové přepravy. 

31/506 

26)  ZO schvaluje v důsledku porušení podmínek pro zpracování smlouvy o dílo č. 4/2009 

mezi obcí  Střítež a projektantkou p. Věrou Targošovou uplatnit sankce ve smyslu čllánku 

X. bodu i) této smlouvy a to vymáhání  smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla za 

každý započatý den. 

31/507 

27)  ZO schvaluje ustanovení okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR, které proběhnou 9. a 10.10.2009 v počtu 7 členů. 

31/508 

28)  ZO bere na vědomí žádost p. Kajzara ml., p. Kičmerové, p. Herecové a p. Wewiorky na 

zřízení vodovodní přípojky k parc. č. 111/1, 1111, 1112/6 z důvodu výstavby rodinného 

domku a vybudování příjezdové komunikace. Bylo svoláno místní šetření za účasti 

žadatelů na 26.8.2009 v 15.00 hod na místě samém o způsobu řešení této žádosti. 

31/509 

29)  ZO schvaluje žádost o pronájem pozemků parc. č. 759/6 a 735/2 na dobu 5 let na základě 

smlouvy o pronájmu, která  bude vyhotovena pronajímatelem tj. obcí Střítež do 

15.10.2009. Cena pronájmu na 5 let stanovena ve výši. 1000,-- Kč. 

31/510 

30)  ZO bere na vědomí dopis náměstka ministra dopravy JUDr. Jaroslava Krále CSc. 

k optimalizaci trati č. 322 

 

 

Podpisy ověřovatelů zápisu:                Podpis starosty obce: 

Pyszková Marie ….………………………...  Stanislav Plekanec 

Staněk Lubomír...……………….…………              ……………………………………

    


