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Zápis ze zasedání ZO Střítež 

ze dne 09. 09. 2009 

 

 

1. Starosta zahájil zasedání ZO v 17.38 hod., přítomno bylo 5 členů ZO, Staněk Lubomír 

omluven, Mgr. Jaroslav Molin omluven, Ing. Kajzar odešel ještě před zahájením ZO - 

neomluven, Struharňanský Milan - neomluven.  

2. Program ZO - starosta citoval program zasedání ZO v plném znění. Program byl 

doplněn v bodě různé o žádost pana Barona o pronájem pozemku v majetku obce. K 

bodu č. 5 – Vzhledem k počtu zastupitelů bylo rozhodnuto přesunout projednávání 

stanovisek k návrhům pro II. Změnu ÚP do příštího zasedání ZO 

3. Za ověřovatele zápisu byli zvoleni Ing. Šárka Zawadzká a p. Jaromír Chudý - 5 

hlasy. 

4. Starosta seznámil přítomné s aktuálním stavem čerpání dotace na opravu sakrální 

kaple a s výsledky výběrového řízení na výměnu střešní krytiny. Oznámil, že střecha 

kaple je dle posouzení odborníka v dezolátním stavu a její oprava je nutná. Upozornil, 

že je nutné skloubit výměnu zvonu s opravou střechy a okapových systémů.  

Na opravu střechy byly osloveny 3 firmy, z jejichž nabídek dle směrnice pro výběrové 

řízení byla vybrána firma s nejnižší cenovou nabídkou ve stejném rozsahu práce a 

kvality. Firmy se umístily v pořadí: 

 1. místo: Střešní centrum s. r. o. nab. cena bez DPH  116.564,--Kč 

     nab. cena s DPH  138.711,--Kč 

 2. místo: Fa DOMASTER s. r. o. nab. cena bez DPH  125.800,--Kč 

nab. cena s DPH  149.702,--Kč 

 3. místo: Fa KLEMPÍŘSTVÍ S+SZ s. r. o. cena bez DPH 144.672,--Kč 

nab. cena s DPH  172.160,--Kč 

Zastupitelstvo obce schválilo výběr firmy všemi pěti hlasy a zároveň jednohlasně 

schválilo smlouvu o dílo s Fa Střešní centrum 

Komise pro výběrové řízení projednala a doporučila ZO na opravu kaple – Montáž a 

demontáž lešení pro osazení zvonu – Fy v následujícím pořadí: 

1. místo FA Renata Borovská nabídková cena bez DPH   48.976,--Kč  

               s  DPH  58.281,-- Kč 

2. místo FA Mostal Construct s. r. o.nab. cena bez DPH  61.800,-- Kč 

s DPH 73.542,--Kč 

3. místo FA Kohut Třinec s. r. o. nab. cena        bez DPH 64.129,-- Kč 
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        s DPH 76.313,-- Kč  

Zastupitelstvo obce Střítež schválilo všemi pěti hlasy zadání zakázky Fa Renata 

Borovská na stavbu lešení pro montáž a demontáž zvonu a zároveň schválilo smlouvu 

o dílo s touto firmou všemi 5 hlasy. 

  

5. Dále starosta přítomné seznámil s průběhem výběrového řízení na obložení sakrální 

kaple pískovcovým přírodním kamenem a s cenovou nabídkou firem, které se do VŘ 

přihlásily. Předložil přítomným zastupitelům návrh výběrové komise, která nabídky 

vyhodnotila a doporučila do OZ v tomto pořadí: 

1. místo- kamenictví INTERKAM s. j. Brenna Polsko – cena stanovena dohodou ve 

výši         

                                                           205.000,--Kč Kurz PLN 6,20 = 33.065 Zl) 

2. místo- kamenictví Martin Krejčí; cena  bez DPH    312.000,--Kč  

s DPH 19%   371.280,--Kč 

3. místo- R a R kamen s. r. o. cena  bez DPH    730.140,--Kč 

    cena s DPH 19%  868.867,--Kč   

 

Zastupitelstvo schválilo všemi pěti hlasy firmu INTERKAM na realizaci obložení 

kaple a zároveň schválila všemi pěti hlasy obsah smlouvy o dílo s touto firmou. Firmě 

INTERKAM bude uhrazena faktura a to k 10.09.2009 za nákup materiálu (pískovce) 

ve výši cca 6.000 PLN a to v hotovosti. Ve smlouvě je ujednán kurz 6,20 za 1 PLN. 

 

6. Další bod na programu bylo projednání výsledků výběrového řízení dotace na Czech 

POINT Upgrade. Komise pro VŘ doporučila zadat uvedenou zakázku v tomto pořadí: 

 1. místo Adam Zbijowski cena   bez DPH 57.597,-Kč s DPH 68.540,-Kč 

 2. místo ROAD GOUP cena  bez DPH 60.272,-Kč s DPH 71.724,-Kč 

 3. místo ROMAN TRLÍK cena  bez DPH neuvedena  s DPH 85.742,-Kč 

Starosta seznámil přítomné s problémem, na který byl upozorněn a to na dálkový 

přístup do našich PC. Zastupitelé odsouhlasili všemi pěti hlasy instalaci serveru, který 

bude dostačující pro ochranu a zálohování dat na OÚ. 

Starosta předal slovo Ing. Waloszkovi, který chtěl přítomné seznámit s posouzením a 

s návrhem na II. změnu ÚP. II. Změna ÚP – stanovisko MěÚ  - stavebního řádu a 

územního plánování bude předmětem nejbližší pracovní porady ZO. 
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7. Starosta citoval dopis (příloha č. 1) ministra, Ladislava Mika, z ministerstva životního  

prostředí, k optimalizaci železniční tratě č. 322 a stanovisko k revokaci usnesení vlády 

č. 550 z roku 2006 

8. Byla přednesena žádost p. ředitelky ZŠ a MŠ Mgr. Kucharové o příspěvek na autobus, 

který bude děti vozit na plavecký výcvik. ZO schválilo všemi 5 hlasy tuto žádost ve 

výši 12.750 Kč.  

9. ZO projednalo návrh legalizace veř. osvětlení u občana Michalika. Byla schválena 

projektová dokumentace zadaná Ing. Karlu Macurovi. Cena projektu je stanovena 

dohodou na částku 5.000,-Kč, která zahrnuje  

 technickou zprávu 

 výkresovou dokumentaci 

 protokol o určení vnějších vlivů  

 vyřízení stavebního povolení  

 smlouvu v šesti provedeních  

10. Starosta podal informace z Moravskoslezského kraje o oznámení zahájení řízení o 

vydání Zásad územního rozvoje MSK formou opatření obecné povahy a pozvání 

k veřejnému projednávání.  

12.  Starosta přednesl návrh na výměnu 2 ks oken ve školní družině z důvodu havarijního 

stavu. ZO uvedený návrh schválil 5 hlasy.  

13. Starosta oznámil, že byl dokončen nátěr mostku přes Ropičanku. Barvu dodal jako 

sponzorský dar obci pan Tomoszek. Starosta otevřel diskuzi. Přihlásil se  Ing. Baron 

s dotazem k jeho žádosti o pronájem pozemku,který patří obci Střítež. Pozemky má 

v pronájmu společnost TOZOS. Ing. Zawadzká se ptala, zda TOZOS bude vyvážet 

fekálie, které jsou příčinou zápachu v obci.  

Starosta odpověděl, že firma TOZOS přešla na ekologické zpracování. 

Zpět k pronájmu pozemku. Zůstává otázka obhospodařování pozemků. Bude se na této 

věci pracovat a jednat.  

Další dotaz Ing. Barona se týkal změny II. územního plánu na konkrétní pozemek jeho 

sestry. Na tento dotaz odpověděl místostarosta Ing. Waloszek, že byla zařazena spolu 

s dalšími žádostmi do II. změny územního plánu.  

14. Zastupitelstvem byl schválen nákup pohárů na II. ročník volejbalového turnaje o 

pohár starosty a zároveň ZO schválilo nákup pohárů na tenisový turnaj.  

Zasedání bylo ukončeno 18.30 hod.        
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Podpisy ověřovatelů zápisu:                Podpis starosty obce: 

 

Ing. Šárka Zawadzká…………………………  Stanislav Plekanec 

 

Jaromír Chudý  ………………………………  ………………………………… 

 

 

Podpis zapisovatelky:                                                      

Veronika Mikulová DiS. …………………………… 

 


