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Zápis z XXXI. zasedání ZO Střítež 

ze dne 25. 8. 2009 

 

1. Starosta obce zahájil zasedání ZO v 17.00 hod., přítomno bylo 6 členů 

ZO. Omluven: Ing. Waloszek, Mgr. Molin, Ing. Zawadzká 

Program byl předběţně projednán za účasti 4 členů ZO na pracovní 

poradě. 

2. Za ověřovatele zápisu byli zvoleni p. Pyszková Marie, p. Staněk Lubomír 

– 6 hlasy. 

3. Přednesený program jednání byl schválen -  6 hlasy. 

4. Posouzení návrhu na II. změnu ÚP – je přijato 12 návrhů, 13 návrh je od 

firmy Perroni, a.s. – vzhledem k obsáhlosti změny a tomu, ţe vyjádření 

z MěÚ Třinec byly doručeny dnes odpoledne navrhuje p. starosta tuto 

ţádost odloţit.  Ing. Kajzar vyjádřil, ţe by bylo vhodné všechny ţádosti 

posoudit na pracovní poradě a teprve potom schválit v ZO. P. Staněk ho 

v tom podpořil. Projednávání tohoto bodu bylo tedy přesunuto na další 

zasedání - 6 členů pro 

5. Dne 15. 7. 2009 proběhlo veřejné projednávání k vydání stavebního 

rozhodnutí na stavbu silnice I/68 Třanovice – Nebory. Obec Stříteţ i 

Sdruţení za zdravé ţivotní prostředí obdrţeli odpovědi stavebního odboru 

a ÚP MěÚ v Třinci. , avšak se záporným stanoviskem. Proto bylo 

rozhodnuto, ţe podáme odvolání proti rozhodnutí MěÚ Třinec. Bylo 

poţadováno vybudování chodníku v úseku nadjezdu ne pouze 

manipulační stezky. Dále bylo poţadováno zřízení přechodu pro chodce 

se světelnou signalizací pro řidiče. A také poţadavek zalesnění svahů 

podél silnice I/68. Odvolání schváleno 6 hlasy. 

6. Na jaře letošního roku bylo projednáváno zřízení věcného břemene z ČEZ 

Frýdek-Místek. Nyní dochází ke schválení této smlouvy - 6 hlasů pro 

7. Dle výsledků výběrového řízení bude provádět montáţ zvonu na 

evangelické kapli fa. Kopečný. K instalaci dojde kolem 15. 10. 2009. 

Zvon odlévá zvonařská firma Kadlec. Nyní je připravena smlouva 

k projednání a podpisu. – 6 hlasů. Smlouva o dílo je součástí dnešního 

programu ZO. 

8. Byla projednána smlouva o dílo s fa ODS, a. s. na opravy MK, sjezdů ze 

silnice I/68 a opravy parkoviště u bytovky čp. 240. Dokončení zakázky se 

předpokládá do 10. 09. 2009 po vyřešení majetko-právních vztahů a 

zapsání darovacích ploch do LV na katastrální úřad v Třinci. - Starosta 
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obce dále navrhuje, aby byly zároveň opraveny 4 sjezdy ze silnice I/68, 

které jsou na pozemcích ŘSD a to u p. Kochové, p. Bledowského, u 

čtyřbytovky čp. 156 a u p. Pščolky. Ing. Kajzar podotkl, ţe bylo zbytečné 

opravovat MK, ţe se měly udělat jen sjezdy. Starosta se diví, neboť tato 

záleţitost byla řádně projednána a námitky jsou podány aţ po realizaci. P. 

Pyszková zmiňuje, ţe ke Szmekovi nebyly ţádné díry. P. Struharňanský 

k tomu říká, ţe to je bez komentáře. P. Staněk má poţadavek o přidání 

k opravě ještě jeden sjezd a to mezi Magnolií a p. Pščolkou. Budou tedy 

opraveny ještě tyto 4 vjezdy. – 6 hlasů pro. 

9. K 1. 9. bude zahájena výstavba šaten a sociálního zařízení, cena je 

stanovena dle výběrového řízení. Předání pracoviště proběhne dne 26. 8. 

Vedení ZŠ bude poučeno z hlediska BOZP. Bude postaveno oplocení. 

Termín ukončení stavby je 30. 9. 2010. Smlouva s firmou Domaster spol. 

s r.o. byla schválena 6 hlasy. 

10.  Stavební úřad Hnojník nařídil dodatečnou kolaudaci 2 ks sloupů VO, 

jinak by muselo dojít k jejich odstranění u p. Michálka a to v termínu do 

30. 10.2009. V pátek 4. 9. 2009 rovněţ proběhne schůzka na místě 

ohledně legalizace příjezdové komunikace, která není v současné době 

v pasportu MK. Musíme tedy zajistit projekt  - 6 hlasů pro. 

11.  Diskuse: 

- Ţádost Ing. Jana Barona o pronájem pozemků 759/6 a 735/2 v oblasti 

kotle pro účely zemědělského hospodaření (porost na seno) – jedná se 

asi o 1,5 ha na dobu aţ 10 let, případně moţnost odkoupení. Prozatím 

ţádá o pronájem pokud moţno v začátku za symbolickou cenu. Návrh 

p. Pyszkové 100,- Kč/ rok, p. Staněk 500,--, ing. Kajzar 1000,--. 

Konečná navrţená částka 1000,- Kč na dobu 5 let – 6 hlasů pro. 

- Podanou ţádost o zřízení přechodu pro chodce u Večerky Adélka MěÚ 

Třinec, odbor dopravy postoupil MSK. Byl dán souhlas za 

předpokladu, ţe náklady spojené se zřízením přechodu uhradí obec. 

Zastupitelé se dohodli, ţe bude vybudována zebra, označení značkami 

a osvětlení – 6 hlasů pro. P. Staněk navrhl oslovit majitele o spoluúčast 

na finančních nákladech. 

- TRAFO – v rámci výstavby silnice I/11 Třanovice-Třinec bylo 

poţádáno v rámci projektových úprav SO 442 – přeloţka vedení VO 

v km 2,7 o přemístění trafostanice na č. LV 1908/10 ve směru od 

silnice III/4763. V místě DTS vybudovat VO osvětlující přechod přes  

III/4763. 

- Ţádost p. Jiřího Kajzara ml., p. Dany Herecové, p. Jarmily Kičmerové, 

p. Wewiorky Petra o napojení parcel na příjezdovou komunikaci a 
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napojení vody. Místní šetření proběhne na místě ve středu 26. 8. 

v 15.00 hod. Rozhodnutí proběhne na příštím zasedání. 

- ZO bylo seznámeno s dopisem JUDr. Krále - náměstka ministra 

dopravy k optimalizaci tratě č. 322. 

- P. starosta informoval o stanovení počtu členů volební komise pro 

Volby do Parlamentu ČR a to jako doposud 7 členů – hlasováno 6 pro 

- V pondělí 21. 9. 2009 proběhne předvolební mítink ČSSD v době od 

15.00 – 15.30 hod  - souhlas s konáním akce vyslovilo 6 přítomných 

členů OZ 

- Náměstek hejtmana MSK Novák Miroslav zaslal dopis ve věci 

Harmonizace uzavírání smluv s veřejnými dopravci, v návaznosti na 

předpisy ES 

- Starosta obce seznámil s udělením souhlasu Odboru ŢP a zemědělství 

magistrátu FM k zásahu do krajinného rázu v souvislosti s realizací 

výše uvedené stavby – protihlukové stěny, rostliny, monitoring během 

3 let 

- Na Ředitelství silnic a dálnic jsme poslali ţádost o vyčištění 17 

stokových vpustí. Provedení prací bylo zadáno p. Slezákovou z ŘSD 

MSK. 

- Ţádost o zahájení řízení ve věci územního řízení „Chodník u obecního 

úřadu“ bylo zahájeno dne 6. 8. 2009 Stavebním úřadem Hnojník – byl 

zaplacen správní poplatek  1100,-- Kč, účastníků je celkem 8 + 

dotčené orgány 

- Dne 9. 9. 2009 se uskuteční valná hromada SmVaK v Hotelu Imperiál 

v 10.00 – za obec se zúčastní starosta obce p. Stanislav Plekanec 

- V pondělí ve večerních hodinách oznámil p. Goltsch, ţe došlo k poruše 

na vodovodu. Obec Ropice prováděla tlakovou zkoušku a tím zřejmě 

došlo k porušení obecního vodovodu. Proběhne místní  šetření a pokud 

bude viditelné, ţe voda asi někde stále prosakuje budeme muset 

provést opravu. 

- Na pozemku p. Goryla došlo k propadu zeminy pod bazénem. Vznikla 

díra o průměru 90 cm a roztrţení bazénu. Voda se někde ztratila. 

Budeme muset zjistit, zda je to v místě obecní kanalizace, která v obci 

není zmapována. Zda jede o místo nějaké šachty nebo, došlo 

k narušení  při stavbě bazénu  a pak  rozhodnout, jak tuto kuriózní 

situaci řešit. 

- Česko-ruská společnost, region Beskydy – pořádala pro 45 dětí 

postiţené černobylskou havárií ozdravný pobyt na Ondráši v Komorní 

Lhotce. Náklady na takovou akci jsou značně vysoké, proto se p. Jan 
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Herec obrátil na obec s ţádostí o finanční podporu této akce.  Částka  

2000,-- Kč byla schválena 6 hlasy pro. 

- Místní organizace skautu organizačně zajistila a vedla pobytový tábor  

pro  děti v Košařiskách. Vzhledem k tomu, ţe sl. Zajacová,  ukončila 

činnost v této práci z důvodu stěhování byla navrţena částka odměny 

1000,-- Kč. Schváleno 6 hlasy. 

- V obci vzniká nové občanské sdruţení Ovečka s 20 – 25 členy 

(maminky s dětmi). Po jejich zaregistrováni by chtěli svou činnost 

uskutečňovat v prostorách školní druţiny 2x týdně v dopoledních 

hodinách. Proběhla schůzka přípravného výboru. P. Przywarová a p. 

Činčalová se sešly s ředitelkou školy, starostou obce a Ing. 

Zawadzkou, kde byly předběţně dohodnuty podmínky, které pak 

budou následně zapracovány do smlouvy, která bude předloţena ZO 

ke schválení. 

- 19. 8. 2009 proběhla schůzka s členy společenství vlastníků bytů čp. 

240, na které byla projednána a podepsaná nová smlouva o převodu 

pozemků do vlastnictví obce. K sepsání nové smlouvy muselo dojít 

z důvodu nesrovnalostí na Katastrálním úřadě v Třinci, který 

neprovedl vklad vlastnického práva. Bylo navrţeno, aby zahrádky byly 

převedeny z majetku obce na společenství vlastníků. Uvedený záměr 

bude projednán do konce roku 2009 

- Kauza Kloda – je navrţen legislativní postup při řešení této kauzy. 

Hlasování 6 pro. 

- P. Szkuta minulou sobotu informoval p. starostu o udrţování pozemků 

podél komunikací. Jak to bude s obhospodařováním pozemků je zatím 

otevřená věc. Neví se, jak to bude pokračovat. Zimní údrţbu 

komunikací budou určitě provádět. Bude moţné uzavřít smlouvu. 

- Proběhlo společné jednání s 15 občany k vyřešení majetkoprávních 

záleţitostí a způsobu vyuţití a případného darování pozemku pod 

místní komunikací č. 21 od večerky Adélka k p. Santariusovi obci 

Stříteţ. Občané této lokality mají eminentní zájem, aby uvedená místní 

komunikace byla uvedena do dobrého technického stavu a byl zde 

omezen pohyb nákladní automobilové přepravy. 

- Projektantka p. Targoszová porušila podmínky smlouvy o dílo č. 

4/2009  (zpracování projektu na akci Rozšíření vodovodního řádu) 

uplatnit sankce ve smyslu článku X. bodu i) této smlouvy a to 

vymáhání smluvní pokuty. O tom, zda bude sankce vymáhána, bylo 

hlasováno – 6 pro. 
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- Dne 8. 9. 2009 proběhne schůzka u RD čp. 60 s manţely Bončkovými 

a účastníky stavebního řízení. V záleţitosti výstavby vodovodní 

přípojky 

- Věcné břemeno s lesy – schváleno v ZO 6 hlasy. 

Diskuse: 

- P. Pyszková – Dotaz, zda je jiţ sundaný strom u p. Kaczmarczyka a 

jak to vypadá se stromem u hlavní cesty u p. Křivoňové. P. starosta 

potvrzuje, ţe u p. Karczmarczyka je jiţ vše hotovo.  U hlavní cesty, to 

bude muset vyřešit ŘSD – byl odeslán dopis. 

- P. Chudý – Dotaz, zda je nějaký postup v jednání s p. Klodou. P. 

Starosta informuje, ţe p. Kloda nereaguje. Návrh p. Chudého je, aby se 

dala vyměřit nějaká část pozemku od fa. Perronii, kterou by jsme 

mohli nabídnout jako výměnu kde umístíme skládku štěrku. Dát ji 

vyměřit a protáhnout k hlavní cestě ??? 

- Občan p. Gryga Otto – Kdo je majitelem pozemku za p. Farníkem a 

Herberkem. Je tam obrovská tráva se spoustou náletu a plevele. Ţádá o 

upozornění majitele na povinnost 1x ročně kosti trávu. Poţaduje o 

vyspravení příjezdové komunikace k RD v jejich vlastnictví. Je 

ochoten si sám rozhrnout přivezený materiál, pokud jej obec poskytne. 

- Ing. Kajzar – Jak to vypadá s řešením problému na cestě u p. Mohyly. 

P. Koţuch z ŘSD měl podat zprávu o zaměření. Dosud se tak nestalo.  

P. Staněk navrhuje napsat stíţnost na vedoucího výše jmenovaného. 

- Ing. Kajzar má připomínku k zápisu – poţaduje, aby byly číslovány 

přílohy a na konci dokumentu byl tento seznam vytvořen a zapsán. 

- P. Chudý – Dali jsme opravit výtah ve školní jídelně. Dotaz – Máme 

uţ i revizní zprávu? Zatím ne. O revizi výtahu bude vznesen 

poţadavek. 

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno starostou obce v 19.05 hod. 

 

Zapsala: Jiřina Bujoková 

Podpisy ověřovatelů zápisu: 

p. Marie Pyszková 

p. Lubomír Staněk 

Plekanec Stanislav 

                      Starosta obce 


