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Zápis ze zasedání ZO Střítež 
ze dne 25. 11. 2009 

 

 

Starosta zahájil zasedání ZO v 17.04 hod., přítomno bylo 7 členů ZO, Chudý Jaromír – omluven, 

Struharňanský Milan  – omluven  
 

1. Program ZO - starosta citoval program zasedání ZO v plném znění, který byl probírán na pracovní 

poradě dne 11.11.2009 

Tento program byl schválen všemi 7 hlasy. 

 

Starosta navrhl ověřovatele zápisu z řad přítomných občanů – odsouhlaseno 5 – 0 - 2  

Navrţeni byli p.Siwý Eduard a Ing. Baron Jan. Přítomní souhlasili se zvolením za ověřovatele v počtu 

hlasů 5 - 0 - 2 
 

2. Další na programu byla Obecně závazná vyhláška 2/2009 o místním poplatku za provoz systému 

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

zastupitelům byla OZV přeposlána mailem. Předsedkyně výboru pro ţivotní prostředí měla 

prezentovat tuto OZV. Paní Pyszková pro svou hlasovou indispozici předala slovo paní Mikulové. 

Ing. Kajzar vznesl připomínku k pracovnici OÚ, zda OZV byla opravena dle jeho připomínek. P. 

Mikulová odpověděla na otázky typu osvobození od poplatku – v nové OZV osvobozujeme miminka, 

všechny maminky budou platit odpady za dítě od následujícího měsíce po měsíci narození. Další 

osvobození se týká studentů, kteří předloţí smlouvu o ubytování na koleji a jejich pobyt mimo místo 

trvalého bydliště bude delší neţ dva měsíce. Další osvobození, které nebylo v předchozí OZV, je 

osvobození občanů s trvalým bydlištěm na ohlašovně. Největší změnou v OZV bude doba splatnosti. 

Mění se takto: 1. pol. bude splatné do 31. 03. a 2. pol. bude splatné do 30. 9. v daném zdaňovacím 

období. Je to dáno velkým mnoţstvím nedoplatků ke konci roku a jejich převáděním do dalšího 

účetního období. Navíc pracovnice OÚ budou mít delší čas na vymáhání nedoplatků ještě v daném 

zdaňovacím období. 

OZV 2/2009 byla přijata všemi 7 hlasy. 

3. Kontroly úkolů z minulého zasedání – Ing. Waloszek měl za úkol vyřešit smluvní závazek s paní 

Targošovou, která měla vypracovat a legalizovat projekt vodovodní přípojky. Ing. Waloszek seznámil 

se záměrem odstoupit o d smlouvy, s tím, ţe paní Targošové bude naúčtována smluvní pokuta za 

nedodrţení smluvního termínu. Dále byla v této věci oslovena Ing. Zientková, která by zpracování 

dokumentace dokončila do konce března roku 2010. – úkol Ing. Waloszka – trvá. O právní pomoc 

byla poţádána JUDr. Lasotová.  

Další úkol z minulého zasedání se týkal Fa TOZOS s. r. o. – kolik ha pozemků smluvně 

obhospodařuje – tato firma obhospodařuje 3,7 ha pozemků obce. Smlouva byla podepsána v roce 

2004 a je dosud platná.   

Pan Staněk byl zaúkolován kontrolou v ZŠ a MŠ Stříteţ mimořádnou kontrolou z důvodu nové 

zřizovací listiny. Úkol splněn, kontrola byla provedena a všechno bylo v pořádku. Zápis z kontroly je 

k nahlédnutí Obecním úřadě.   

 

4. Starosta obce seznámil OZ s průběhem veřejného projednávání ZÚR MSK v Ostravě. Tohoto 

veřejného projednávání se za Obec Stříteţ zúčastnili starosta obce p. Plekanec, Předseda stavebního 

výboru Ing. Fober a Předseda sdruţení za ZŢP p. Siwý. Obec Stříteţ za přispění o. s. vydala 

stanovisko obce, které tam bylo zasláno poštou na MSK. Z obcí sdruţení povodí STONÁVKY se 

tohoto projednávání nikdo nezúčastnil. Starosta dal slovo p. Siwému a poţádal jej o prezentaci 
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stanoviska obce, které nakonec přednesl starosta.   

Starosta nechal hlasovat o stanovisku obce k Zásadám územního rozvoje Moravskoslezského Kraje 

Přítomní ZO schválili stanovisko 6 hlasy, 1 se zdržel hlasování. 

5. Starosta seznámil ZO s neinvestiční dotací pro SDH ve výši 1500,--Kč, která byla přijata a 

schválena všemi 7 hlasy.  

 

6. Dalším bodem programu byla smlouva o zřízení věcného břemene a o uzavření smlouvy o smlouvě 

budoucí mezi obcí Stříteţ a ČEZ. Jedná se o vybudování zemního kabelového vedení -  

č. smlouvy IV.-12-8004296/03 – u p. Kajzara a p. Herecové k přípojce nízkého napětí. 

7. Starosta vyzval Ing. Fobera k citaci ze zápisu ze stavebního výboru.  

Ing. Fober citoval zápis viz příloha 

Dotaz p. Pyszkové – Zda všechny komunikace co se budou opravovat, jsou obecní.  

Starosta- komunikace u Večerky Adélka se nejprve ošetří darovací smlouvou a kupní smlouvou s 

RÁZOVOU. Pak  bude následovat oprava. 

p. Lipowski – vznesl dotaz zda novostavebníci u „Adélky“ budou mít nový koberec, který by těţká 

technika na stavbách hned zničila. 

Starosta – účelová komunikace pro stavebníky je zřízena. 

Ing. Fober seznámil přítomné se stavem výstavby objektu šaten a soc. zařízení. Pro letošní roky byly 

práce pozastaveny.   

 

Plán oprav MK viz. zápis stavebního výboru. 

ZO schválilo plán oprav MK a obecní investice všemi 7 hlasy.   

 

p. Kloda požaduje uvést do zápisu, aby soukromé cesty p. Klody byly zrušeny z pasportu 

místních komunikací.   

 

8. Dalším bodem byl nákup serveru na úřad, který bylo nutné zakoupit z důvodu zálohování dat a 

k zajištění jejich uchování v elektronické podobě a také zajištění proti znehodnocení našeho systému. 

Dotazy p. Kajzara a p. Staňka na cenu pořízeného serveru  a zda tato cena je i s programovým 

vybavením.  

p. Mikulová – přišla faktura ve výši cca 63 000 ,--Kč, ale v této částce jsou účtovány i některé věci, 

které se budou hradit z dotace na Upgrade Czech POINTu. Přesto přesnou částku bohuţel neví, 

všechny faktury jdou přes paní účetní.  

Zastupitelstvo dodatečně chválilo nákup serveru 

 

9. Parcelu č. 1113/4 – obec uvedenou parcelu chce zařadit do II. Změny ÚP.  

p. Molin – na těchto pozemcích se nacházejí vrty.  

p. Siwý – při prodeji těchto pozemků by bylo třeba informovat kupujícího na stěrkopískový podklad a 

podzemním jezeru. 

p. Staněk – nevíte, jak hluboko se to jezero nachází?  

p. Siwý – byla vypracována studie „Hydrogeologická prozkoumanost“. 

 

ZO schválilo parc. 1113/4 pro podnět na pořízení změny ÚP všemi 7 hlasy   
 

10. Problematika II. Změny ÚP – na obec přišlo vyjádření z MěÚ Třinec – odboru stavebního řádu a 

územního plánování, který doporučuje změnu ÚP p. Tomášovi Tomoszkovi. Ing. Tomoszek odstoupil 

od původního plánu vybudovat v obci rekonvalescenční centrum pro zdravotně postiţené občany. 
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Chce legalizovat stavby na parc. č. 1011/1, 1011/2, které jiţ stojí, ale z části přesahují do jiné parcely, 

které nemají  charakter stavebního pozemku, řádově se jedná.  

Dotaz Ing. Kajzara – zda stavební výbor projednal ţádost pana Tomáše Tomoszka.  

Ing. Fober – stavební výbor ţádost neprojednal, ale on nemá k legalizaci stavby zásadních připomínek 

Starosta – sdělil, ţe Ing. Tomoszek vykonal v letošním roce mnoho práce pro obec, za které si 

neúčtoval ţádné peníze. Pomáhal při usazování autobusových zastávek jeřábem, daroval barvu na 

nátěr lávek přes Ropičanku, podílel se na výstavbě protipovodňové stěny aj. 

Ing. Fober – ať se jde ZO obce podívat, jak to tam vypadá a nemá ţádných zásadních připomínek 

proč? by ZO nemohlo schválit změny o které ţádá p. Tomoszek v rámci II změny ÚP  

p. Lipowski – Ing. Tomoszek nabídlo obci betonové panely rpo protipovodňovou stěnu. 

Ing. Fober – původní plán mohl prospět pro zdravotně postiţené občany – byl zvolen špatný postup 

Názor jednoho ze zastupitelů – proč tedy nestavěl podle schváleného plánu, mohl se vyhnout 

nepříjemnostem, jedná se o pár m
2
  

Ing. Zawadzká – v minulosti jsme jiţ povolili legalizaci jiţ stávající stavby, tak proč dělat nyní 

výjimku. Nevidí důvod neposkytnout pomoc při řešení vzniklých nedostatků občanům obce Stříteţ. 

Mgr. Molin – jaké je stanovisko MěÚ Třinec? – Kontrola stanoviska. 

p. Siwý – před schválením by se mělo ověřit, o jaké části jeho pozemků se jedná 

starosta - rozhodnutí je na ZO 

Ing. Fober – zbytečně budeme prodluţovat nevyhnutelné 

 

ZO neschválilo podnět pro p. Tomáše Tomoszka pro II. Změnu ÚP hlasováním s výsledkem 4 

pro – 1 proti – 2 zdržel se hlasování  
 

11. Dalším bodem bylo schválení změny ÚP panu Stanislavu Ćmielovi, jehoţ pozemek se nachází 

v ochranném pásmu lesa. MěÚ Třinec – odbor stavebního řádu a územního plánování nedoporučuje 

převod pozemku na stavební. Totéţ stanovisko zaujalo i ZO. Zároveň ZO vzalo na vědomí podnět pro 

II. Změnu ÚP Ing. Petra Jaska a p. Anny Jaskové a novu ţádost paní Mgr. Siwé.   

12. Starosta seznámil ZO s ţádostmi o neinvestiční dotace zájmovým a společenským organizacím na rok 

2010 jako je PZKO, Rada rodičů při ZŠ a MŠ Stříteţ, Svaz zahrádkářů, Klub důchodců apod., ve výši 

6 000,--Kč, za předpokladu doloţení ţádosti a předloţení plánu práce výše uvedených aktivit.  

13. Starosta seznámil přítomné s rozsahem prací na římskokatolický kostel ve Stříteţi, který předloţil 

P.ICLic. Plachta. Stejně jako loni se starosta přiklání k ponechání částky ve výši 30 000,--Kč. U 

slezské církve evangelické a. v. by byl pro částku 15 000,--Kč. Niţší částku proto, ţe ev. církev 

vyuţívá k pronájmu KD ve Stříteţi.   

Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka poţádal obec o neinvestiční dotaci na bývalé občany obce 

Stříteţ a to ve výši 15 000,-Kč na osobu. Na pracovní poradě se členové ZO a členové rozpočtového 

výboru přiklánějí k částce 5 000,--Kč na osobu – celkem 15 000,--Kč  

ZO schválilo částky všemi 7 hlasy.  

 

14. Pan starosta seznámil ZO s organizačním zajištěním slavnostního zasedání se společenskými a 

zájmovými organizacemi, představiteli církve, politických stran v obci Stříteţ se zastupitelstvem obce 

Stříteţ. Akce se bude konat 28. 12. 2009 od 17.00 hodin. 

ZO schválilo organizační zajištění setkání 5 hlasy, 2 se zdrželi hlasování 

 

15. Dalším bodem bylo projednání smlouvy mezi investory p. Herecovou a p. Kičměrovou a obcí Stříteţ 

k vybudování vodovodní přípojky na parc. Č. 1112/4 a 1113/2/2 

ZO schválilo smlouvu všemi 7 hlasy 

16. Starosta přednesl stanovisko odboru dopravy MSK,  o zrušení spoje na trase FM - ČT ve 04.00 hod. 

pro nevytíţenost tohoto spoje. 
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17. Struska 

Starosta podal ţádost na dodání struskové drtě z Třineckých ţelezáren. Strusková drť byla poskytnuta 

darovací smlouva v objemu 300t. Bude slouţit k vybudování příjezdové komunikace pro stavebníky 

v prostoru převaděče. Starosta dal hlasovat o přijetí darovací smlouvy na strusku.  

ZO schválilo darovací smlouvu všemi 7 hlasy 

18. Dalším bodem k projednávání byla ţádost Klubu důchodců k bezplatnému pořádání jedné akce v KD 

obce Stříteţ. Viz. Příloha k usnesení 

ZO schválilo 1 bezúplatnou akci Klubu důchodců všemi 7 hlasy 

 

19. Dvojjazyčné nápisy 

Výbor pro národnostní menšiny doporučil dočasně demontovat označení obce v polském jazyce 

z důvodu jejich poškozování. Celá záleţitost byla postoupena PČR. Na opravu stejně jako jejich 

pořízení jsme poţádali o dotaci Krajský úřad MSK. Při projednávání této záleţitosti vzalo ZO na 

vědomí budoucí přijetí smlouvy o dotace na dvojjazyčné nápisy.  

Oprava značek stála přes 8 tis. Kč 

 

20. Na obec přišla ţádost z penzionu Mlýn na bezplatné vyuţívání vývěsní desky u nádraţí pro reklamní 

účely. Dotaz ze zastupitelstva: zda si můţe zastupitelstvo bezplatně udělat výlet do penzionu Mlýn a 

poznámka na téma reklamy i pro jiné subjekty. – dotaz interpretoval Ing. Kajzar 

p. Pyszková poukázala na opravu sjezdu na pozemek u autobusové zastávky směrem na Třinec. 

  

21. Spisová služba 
Od 01. 11. 2009 jsou na úřadech plně funkční datové schránky a spisová sluţba. Tyto sluţby bylo 

třeba ošetřit. Byla podepsána smlouva s městem Třinec na datové schránky za roční poplatek (údrţbu 

a servis) 6664,-- Kč. Rovněţ bude potřeba částky 1309,--Kč na program pro konverzi dokumentů, 

který je nutný na provoz elektronické spisové sluţby. Viz. Zápis z porady starostů správního obvodu 

města Třince ze dne 19. 10. 2009. 

 

Starosta otevřel volnou diskuzi 

 

Pan Kloda citoval své 3 dopisy, které nedávno osobně přinesl na OÚ. Jeho dotazy se týkaly smluv na 

vyhrnování sněhu v zimních měsících a na odměnu uvedenou v nových smlouvách na rok 2010.  

Starosta – cena zůstala stejná jako loni a to 590,--/hod práce 

Další dopis se týkal prodeje pozemků, kde jako jediný zájemce o jejich koupi je pan Kloda.  

Starosta – obec má eminentní zájem směnit poţadované pozemky za cenu znaleckého posudku, za 

příjezdovou cestu k 18ti bytovce a věcné břemeno k ČOV. 

p. Kloda -  nechci prodávat ani vyměňovat, já chci kupovat.  

Starosta – byl vypracován znalecký odhad na tyto pozemky 

p. Kloda – nechci kupovat za odhadní cenu, ale za trţní cenu 

V dalším dopise p. Kloda seznámil ZO s úmyslem zřídit bioplynovou stanici, ze které by rád dodával 

teplo na OÚ, do školy i do jiných objektů. Poţadoval písemně doloţit spotřebu plynu na OÚ za 

posledních 5 let nazpět. 

Starosta – citoval z dopisu odpověď na jeho otázky. Viz příloha k zápisu 

p. Kloda – dal jsem povolení ke sjezdům ze silnice I/68 a jsem jediný, komu sjezd nebyl vybudován 

Mgr. Molin – silnice I. třídy mají pouze omezený počet sjezdů 

p. Kloda – alespoň mi mohli poslat vyjádření, které dodneška nemám 
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Dalším bodem byly výsledky předběžného auditu, který proběhl dne 18. 11. 2009. Starosta vyslovil 

pochvalu pracovnicím OÚ. Velká spokojenost auditorů byla také u výběrových řízení. Poděkování 

patří Ing. Foberovi, který se podílel na jejich přípravě. 

 

 

Ořez stromoví u pana Heczka 

Starostova byl poţádán o ořez borovic u zdravotního střediska – ţádost podal p. Heczko 

p. Lipowski – p. Heczko je nucený několikrát v roce čistit okapy v důsledku padání větví a jehličí.  

Ing. Waloszek – majitelé zdravotního střediska nebudou se stromy nic dělat, mají nový ţivičný 

povrch na parkovišti, proto by bylo třeba ořez provést jeřábem a na to nyní nejsou finanční 

prostředky.  

 

Starosta vyslovil poděkování SDH za podíl při hašení poţáru u p. Szkutové č. p. 14. Jmenovitě panu 

Vlastimilu Lipowskému a panu Kamilu Nemcovi. Rovněţ SDH patří poděkování za kontrolu Černého 

potoka a Ropičanky, při nedávných deštích. Členové SDH se podíleli na čištění koryta potoka u p. 

Wawroszové č. p. 95. 

Zároveň děkuje za dlouholetou práci panu Lipowskému Adamovi, který se vzdává funkce velitele 

hasičů. 

p. Lipowski – přenechám funkci mladším 

 

Pan Kloda – dokumentace statku 

Pan Kloda poţádal o vydání dokumentace bývalého statku. Dokumentace je uloţena v archivu a je 

k nahlédnutí. On jako majitel ji má nekompletní. Dále poţaduje předloţení dokumentace k ČOV a 

prokázání vlastnictví obce k tomuto objektu. Dle názoru p. Klody byla ČOV postavena pro potřeby 

statku. 

Starosta pozastavil p. Klodu v nekonstruktivní diskuzi a dialogu.  

 

Ing. Kajzar – se zeptal na výsledky anonymního dotazníku, na němţ se podíleli občané obce. 

Poţádal o předloţení výsledků dotazníků a navrhl zpracované výsledky průzkumu dát na vědomí. 

Starosta – zpracování dotazníků není jednoduchá věc, a proto Ing. Kajzarovi ukládá spolupodílet se na 

vyhodnocení dotazníků – termín bude upřesněn 

 

Mgr. Molin vznesl dotaz na rozpočet školy (na ţádost školy) 

- Starosta citoval zápis rozpočtového výboru. 

- Návrh rozpočtu je zpracován a bude projednávaný 16.12.2009 na ZO. 

 

Pan Jaworek vznesl dotazy na pracovnici OÚ 

- Jak dlouho mají zapisovatelky na zpracování zápisu a usnesení 

- p. Mikulová dle zák. 128/2000 sb., o obcích 10 dnů 

- p. Jaworek – na elektronické úřední desce chybí některé zápisy a usnesení. Data nechtěl 

prezentovat 

- p. Mikulová – bohuţel neví, co se děje s dokumenty po skončení zákonné lhůty k vyvěšení, my 

pouze zadáme datum, do kterého to tam musí být vyvěšeno a dodala, ţe pracovnice OÚ opravdu 

nemají čas něco z elektronické úřední desky sundávat.   

- starosta – ukládá p. Mikulové zjistit co se děje s dokumenty po „elektr. Sejmutí“.- termín do 

16.12.2009 

 

Pan Siwý – podklady pro EIA – rozšíření šroubárny II, 
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- upozornění p. Siwého na moţné poškození ţivotního prostředí, z titulu dopravy převodovek 

vyrobených v Nošovicích, dopravované do Ţiliny. Poţádal obecní zastupitelstvo o prostudování 

dokumentace EIA.  

 

 

Starosta připomněl, ţe na úterý 02. 12. 2009 je svolána pracovní schůzka všech občanských sdruţení 

a aktivit, kteří vyuţívají KD. Jedná se o organizaci výzdoby sálu na plesovou sezonu.  

 

Poškozené dvojjazyčné označení obce  

Dotaz p. Jaworka – zda byl dán podnět na odměnu za dopadení pachatele. Existují firmy na hlídání. 

Pan Jaworek  není zastáncem polských nápisů, ale pokud se jiţ pro obec něco pořídilo, mělo by to 

nějak vypadat.  Starosta vyzval p. Jaworka ke zjištění firem, které se zabývají bezpečnostním 

sledováním objektů. 

 

  
 

Starosta ukončil zasedání ZO v 19:49 hodin. 
 

 

 

Zapsala: Veronika Mikulová, DiS.                                                                              

 

Podpis zapisovatelky…………………….. 

 

 

 

 

Podpisy ověřovatelů zápisu:              Podpis starosty obce:                                                                       

 

 

Ing. Baron Jan   …………………………..   ……………………………… 

                                               Stanislav Plekanec 

Siwý Eduard  … …………………………..     starosta obce 

 

 


