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Usnesení z XXXIII. zasedání ZO Střítež 

 ze dne 7.10. 2009 

 

Zastupitelstvo obce 

(č. usnesení) 

33/527 

1) schvaluje program XXXIII. zasedání ZO Stříteţ 

33/528 

2) schvaluje sloţení návrhové komise a ověřovatelů zápisu ve sloţení:  
 

33/529 

3) schvaluje posouzení návrhů na II. změnu ÚP obce Stříteţ v souladu s ustanovením §46 č. 

183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). viz. příloha                          

33/530 

4) schvaluje dodatek ke zřizovací listině č.7 mezi obci Stříteţ a příspěvkovou organizaci   

ZŠa MŠ ve smyslu novelizace zák. č. 447/2008 Sb. 
 

33/531 

5) schvaluje III. rozpočtovou úpravu obecního rozpočtu včetně zprávy finančního výboru 

k uvedené rozpočtové úpravě 
 

33/532 

6) ZO bere na vědomi zprávu ved. stavebního dozoru ing. Fobera z kontrolního dne výstavby 

objektu šaten a sociálního zařízení u sportovního areálu 

33/533 

7) ZO bere na vědomi informaci o zajištění zimní údrţby pro sezónu 2009/2010 

33/534 

8)  ZO schvaluje uzavření dodavatelské smlouvy na zimní údrţbu MK pro sezónu 2009/2010 

s p. Karlem Flaškou a FA TOZOS s.r.o. Smlouva je uzavřena na dobu určitou a platí pro 

zimní sezónu 2009/2010. 

33/535 

9)  ZO bere na vědomí ukončení smlouvy na dobu určitou pro účely zimní údrţby na sezónu 

2008/2009 s Miroslavem Klodou. 

33/536 

10)  ZO schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 109131008 

s Lesy České Republiky s.p zastoupenou generálním ředitelem p. ing. Karlem Křemenou a 

obci Stříteţ zastoupenou starostou obce p. Stanislavem Plekancem uzavřenou v souvislosti 

se stavbou –Veřejné osvětlení MK v obci Stříteţ (viz.příloha) za podmínky, ţe 

jednorázová úhrada za věcné břemeno bude uhrazena po geometrickém zaměření stavby a 

to po vydání kolaudačního rozhodnutí do 15 dnů po nabytí právní moci.   
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     33/537 

11) ZO bere na vědomí Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné sluţby ve veřejné linkové 

dopravě uzavřenou mezi přepravcem Veolii Transport a obci Stříteţ k zajištění ostatní 

dopravní obsluţnosti na území obce Stříteţ. ZO respektuje veřejné závazky sluţby a 

nařízení Rady (EHS) č. 1191/69, avšak předloţený dodatek bude schválen ZO aţ po 

ukončení legislativního procesu zákona, kterým se zabývá Ministerstvo dopravy ČR. 

Obec Stříteţ bude uzavírat smlouvu o závazku veřejné sluţby ve veřejné linkové dopravě 

s přepravcem a to na dobu 1 kalendářního roku. 

33/538  

12) ZO schvaluje stanovisko stavebního výboru v záleţitosti vybudování infrastruktury 

v oblasti novostaveb parč.č. 1112/4 v rozsahu poţadavku stanovených v ţádosti p. 

Wewiorki, p. Kajzara, p. Herecové a p. Kičmerové.   

       

       33/539 

13) Starosta obce ukládá: 

Komisi pro ţivotní prostředí zpracovat návrh nové vyhlášky za provoz systému 

shromaţďování sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů. 

Zodp. Předseda komise ŢP 

           p. Pyszková 

           termín: 3.11.2009 (do pracovní porady)   

33/540  

14) Starosta obce ukládá:  

Neprodleně zjistit stav projektové dokumentace na výstavbu vodovodního řádu u p. 

Targoszové. 

Zodp. zástupce starosty 

           Ing. Waloszek 

           termín: 12.10.2009 

33/541 

15)  Starosta obce ukládá: 

V termínu do 16.10.2009 podepsat Dodatky ke smlouvě o smlouvě budoucí na výstavbu 

chodníku občanům, kterých se to dotýká. 

Jedná se: o Karczmarczykovi, Ujková, p. Czernik, Dudovi, Kubiczkovi. 

Zodp. zástupce starosty 

           Ing. Waloszek  
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33/542 

16) Starosta obce ukládá: 

   -  prověřit pozemky, které jsou v uţívání přes TOZOS? 

   Dle jakého právního vztahu jsou tyto pozemky vyuţívány? 

   Zda-li existuji smlouvy pro tyto účely? 

   Zodp. zástupce starosty 

              Ing. Waloszek 

              termín: do 16.10.2009 

   33/543 

17) Starosta obce ukládá provést v rámci novelizované zřizovací listiny inventarizační 

kontrolu u příspěvkové organizace ZŠ a MŠ v termínu do 23.10.2009. 

Zodp. p. Lubomír Staněk 

 

33/544 

18) Starosta obce ukládá ved. komise pro národnostní menšinu svolat pracovní schůzku za   

účelem přijetí opatření v souvislosti s opakujícími se poškozování nápisu označení obce.  

 

33/545 

19) ZO schvaluje v souladu s §23 zák. č. 561/2004 Sb. – Ţádost – o povolení vyjímky z  

nejniţšího počtu ţáků pro rok 2009/10. 

 

33/546 

20) ZO odstupuje od projektu z účasti na projektu EURO-NET v rámci programu přeshraniční 

spolupráce slovensko-česká republika 2007-2013.  

 

 

  

 Podpisy ověřovatelů zápisu:                Podpis starosty obce: 

….………………………...     Stanislav Plekanec 

...……………….…………                ……………………………… 

Podpis zapisovatelky:                                                      

Jana Chwistková …………………………… 


