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Usnesení z XXXII. zasedání ZO Střítež 

 ze dne 09.09.2009 
 

Zastupitelstvo obce 

(č. usnesení) 

 32/511 

1) schvaluje program XXXII. zasedání ZO Stříteţ 

 32/512 

2) schvaluje sloţení návrhové komise a ověřovatelů zápisu ve sloţení Ing. Zawadzká a p. 

Chudý  

 32/513 

3) schvaluje v souladu s usnesením ZO č. 28/435 ze dne 27/05/2009 a schválené směrnice 

k postupu pro výběrové řízení výsledky výběrového řízení na opravu sakrální kaple – 

obloţení pískovcovým přírodním kamenem jiţní a severní stěny kaple a věţe – cca 160 m
2
 a 

to v pořadí: 

 1. místo kamenictví Interkam- s. j. Brenna, Polsko – cena stanovena dohodou ve výši         

                                                                       205.000,--Kč Kurz Pl 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   

 32/514 

4) ZO schvaluje smlouvu o dílo č. 1/09/2009 s Fa INTERKAM s. j. Brenna, Polsko- ze dne 

09.09.2009 na obloţení sakrální kaple v rozsahu 160 m
2 

(jiţní a severní stěna, věţ kaple) 

pískovcovým přírodním kamenem za cenu stanovenou dohodou ve výši 205.000,--Kč (slovy 

dvěstěpěttisíc korun českých)  

32/515 

5) schvaluje v souladu s usnesením ZO č. 28/435 ze dne 27/05/2009 a schválené směrnice 

k postupu pro výběrové řízení, výsledky výběrového řízení na opravu sakrální kaple stavba 

lešení pro demontáţ a montáţ zvonu  a to v 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 

       s DPH 76.313,-- Kč  

 32/516 

6) schvaluje smlouvu o dílo č. s Fa Renata Borovská ze dne 09.09.2009 na stavbu lešení pro 

demontáţ a montáţ zvonu na sakrální kapli ve Stříteţi za celkovou cenu 58.281,--Kč (včetně 

DPH) slovy padesátosmtisícdvěstěosmdesátjedna korun českých  
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32/517 

7) schvaluje v souladu s usnesením ZO č. 28/435 ze dne 27/52009 a schválené směrnice 

k postupu pro výběrové řízení výsledky výběrového řízení na opravu sakrální kaple – oprava 

respektive výměna střešní krytiny a okapových systémů a to 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 

32/518 

8) schvaluje smlouvu o dílo č. 29-09 s Fa STŘEŠNÍ CENTRUM S+SZ  s. r. o. ze dne 9.9.2009 

na opravu sakrální kaple – oprava, resp. výměna střešní krytiny a okapových systémů za 

celkovou cenu 138.711,--Kč (vč. DPH) slovy stotřicetosmtisícsedmsetjedenáct korun 

českých  

32/519 

9) schvaluje ţádost ZŠ na pokrytí nákladů spojené s plaveckým výcvikem ţáků ZŠ ve Stříteţi 

ve školním roce 2009/2010 ve výši 12.750,--Kč.    

32/520 

10) schvaluje zpracovat projektovou dokumentaci, Ing. Karlu Macurovi k legalizaci veřejného 

osvětlení u občana Vladislava Michalika č. p. 60. Cena projektu byla stanovena dohodou a 

činí 5.000,--Kč. V ceně je zahrnuta: 

 technická zpráva 

 výkresová dokumentace 

 protokol o určení vnějších vlivů 

 vyřízení stavebního povolení 

 smlouva v šesti vyhotoveních   

 

32/521 

12) schvaluje v souladu s usnesením ZO č. 28/435 ze dne 27/05/2009 a schválené směrnice 

k postupu pro výběrové řízení. Výsledky výběrového řízení na Typový projekt Czech POINT – 

Kontaktní místo (upgrade) 

a to v 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  

 

 

 32/522 

13) ZO bere na vědomí stanovisko ministerstva ţivotního prostředí ze dne 08/092009 

vyjadřeného v dopise ministra ŢP Ladislava Miko obci Stříteţ k revokaci usnesení vlády š. 

550/2006 týkající se OPTIMALIZACE TRATĚ č. 322 Dobrá u F-M – Č. Těšín.  
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 32/523 

14)  ZO bere na vědomí oznámení o zahájení řízení o vydání zásad územního rozvoje MSK 

formou opatření obecné povahy a pozvání k veřejnému projednávání. 

 

 32/524 

15) ZO Schvaluje opravu okapu na ZŠ a výměnu 2 ks oken ve školní druţině za plastové okna. 

 

 32/525 

16) ZO schvaluje nákup 3 ks pohárů v ceně cca 2.000,- Kč na II. ročník volejbalového turnaje o 

pohár starosty obce Stříteţ včetně občerstvení pro účastníky turnaje ve výši cca 1.000,-Kč. 

 

 32/526 

17) ZO schvaluje nákup 3 ks pohárů na tenisový turnaj obce Stříteţ ve výši cca 1.000,-Kč 

 

 

 

Podpisy ověřovatelů zápisu:                Podpis starosty obce: 

 

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

Jaromír Chudý  ………………………………  ……………………………………. 

 

 

Podpis zapisovatelky:                                                      

Veronika Mikulová DiS. …………………………… 


