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Usnesení z XXXIV. zasedání ZO Střítež ze dne 25.11. 2009 

 
Zastupitelstvo obce 

(č. usnesení) 

 

      34/547 

1)   schvaluje program XXXIV. zasedání ZO Střítež 

       

34/548 

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

      

34/549 

3)   schvaluje OZV 2/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,             

      přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadů 

      

34/550 

4)   schvaluje stanovisko obce k ZÚR MSK 

       

34/551 

5)  schvaluje přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu MSK pro rok 2009 na zabezpečení  

      jednotky SDH v celkové výši 1 500,-Kč 

       

34/552 

6)  schvaluje smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MSK ve výši 1 500,- 

Kč 

      

34/553 

7)  schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene a o uzavření budoucí smlouvy mezi 

obci + Střítež a ČEZ (vybudování zemního kabelového vedení č.smlouvy IV.-12-

8004296/03, Střítež Kajzar, Herecová k NN) 

       

34/554 

8)   ZO schvaluje podnět na pořízení změny územního plánu podle ustanovení §46 zák č. 

183/2006 Sb. O územním plánování a stavebnímu řádu a to na parc. Č. 1113/4 

       

34/555 

9)   schvaluje plán oprav MK a obecních investic na rok 2010 tak jak to předkládá a  

      doporučuje stavební výbor (viz.příloha) ze dne 9.11.2009 

       

34/556 

10) bere na vědomí zprávu investorského stavebního dozoru ing. Fobera k výstavbě  

            objektu šaten a soc. zařízení 

            

           34/557 

11) schvaluje zakoupení záložního servru pro počítačovou síť OÚ – opatření  

            proti dálkovému přístupu do počítačové sítě OÚ 
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34/558 

12)      schvaluje neinvestiční dotace ve výši 6 000,- Kč na rok 2010 na činnost následujícím  

           zájmovým a společenským organizacím: Rada rodičů, PZKO, Myslivecký sbor-Černá-                    

           Vělopolí, Klub důchodců, Svaz zahrádkářů – za předpokladu doložení žádosti   

          a předložení plánu práce výše uvedených občanských aktivit. 

 

 34/559 

13) schvaluje neinvestiční dotaci na rekonstrukci a opravu římsko-katolického kostela

 svatého Michaela archanděla ve výši 30 tis. Kč. 

 

 34/560 

14) schvaluje neinvestiční dotaci na rekonstrukci a opravu ev. Kostela v Komorní Lhotce 

ve výši 15 tis. Kč.  

 

 34/561 

15) schvaluje neinvestiční dotaci ve výši 15 tis. Pro ISUKL (Integrovaný sociální ústav 

Komorní Lhotka) 

 

 34/562  

16) Schvaluje organizační a finanční zajištění společného zasedání zájmových a 

společenských organizací, zástupců církve, politických stran v obci Střítež se 

zastupitelstvem obce Střítež 

 

 34/563 

17)  Schvaluje smlouvu o právu provést stavbu – vodovodní přípojku – na parc. 1112/4 a 

1113/2/2 mezi obcí Střítež a investorem vodovodní přípojky paní Herecovou a paní 

Kičměrovou. 

 

 34/564  

18) OZ bere na vědomí sdělení MSK odboru dopravy a silničního hospodářství k jízdnímu 

řádu železniční dopravy na trase Frýdek-Místek – Český Těšín. 

 

 34/565 

19) ZO schvaluje přijetí darovací smlouvy od Třineckých železáren a. s. na dodání 300t 

struskové drtě 

 

 34/566 

20) ZO schvaluje žádost o pronájem KD viz. Příloha, Klubu důchodců na rok 2010. 1 akce 

bude bezúplatná 

 

 34/567 

21) ZO bere na vědomí stanovisko výboru pro národnostní menšiny o dočasném sejmutí 

označení obce v polském jazyce z důvodu neustálého poškozování tohoto označení 

neznámým pachatelem. Zároveň výbor pro NM požaduje po MSK úhradu poškození 

či též odcizení tabule označení obce Střítež.  

  

 34/568 

22) ZO bere na vědomí 

V případě, že bude dotace na dvojjazyčné nápisy (značky) poskytnuta z rozpočtu 

MSK, v ZO bude rozhodnuto o přijetí dotace a uzavření smlouvy o přijetí dotace 
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34/569 

23) ZO povoluje penzionu Mlýn využívání obecní vývěsky u vlakového nádraží pro 

reklamní účely. 

 

 34/570  

24) ZO bere na vědomí odstoupení p. Adama Lipowského z funkce starosty SDH 

 

 34/571  

25) ZO dodatečně schvaluje organizační a finanční zajištění – setkání jubilantů 2009 a 

Vítání občánků 2009, které proběhly ve dnech 31. - 31. 10. 2009. Finanční krytí bylo 

uhrazeno ze schváleného rozpočtu obce na rok 2009. 

 

 34/572 

26)  ZO bere na vědomí stanovisko obce zaslané p. Miroslavu Klodovi jako odpověď na 

jeho písemné žádosti (viz příloha) 

 

 34/573 

27)  ZO schvaluje částku 6664,- Kč na zajištění technické podpory elektronické spisové 

služby, tak jak to ukládá zápis z porady starostů správního obvodu města Třince ze dne 

19.10.2009 

 

 34/574 

28)  ZO schvaluje podíl obce Střítež ve výši 1309,- Kč na program pro konverzi, který je 

nezbytný na provoz elektronické spisové služby (viz zápis z porady starostů správního 

obvodu města Třince ze dne 19. 10. 2009) 

 

 34/575 

29) ZO neschvaluje na základě zamítavého stanoviska MěÚ Třinec, oddělení stavebního 

řádu a územního plánování, podnět na II změnu ÚP p. Stanislava Ćmiela, z důvodu, že  

pozemek p. č. 771/3 určený pro změnu se nachází v ochranném pásmu lesa. 

  

 34/576 

30)  ZO schvaluje žádost o změnu ÚP Ing. Petra Jaska a p. Anny Jaskové   

 

 34/577 

31) ZO neschvaluje v poměru hlasů 4-1-2 parc. Č. 1011/1, 1011/2, 1019/2, 1019/2, 1020, 

1018/1 pro II změnu ÚP pro pana Tomáše Tomoszka.  

 

 

Podpisy ověřovatelů zápisu:                Podpis starosty obce: 

 

Ing. Jan Baron…………………………    Stanislav Plekanec 

Eduard Siwý..…………………………    …………………………………. 

 

Podpis zapisovatelky:                                                      

Veronika Mikulová DiS. ……………………………    


