
Zápis z XXXIII. zasedání ZO Střítež  

 

ze dne 7.10. 2009 

 

 

1) Starosta obce zahájil zasedání ZO v 17.15 hod., přítomno bylo všech 9 členů ZO.  

2) Za ověřovatele zápisu byli zvoleni p.Mgr. Molin, p. Struharňanský – 9 hlasy. 

3) Přednesený program jednání byl schválen – 9 hlasy. 

4) Na začátku zasedání vystoupil p. ing. Kajzar a stěžoval si ve věci dopisu ze dne 14.9.2009 

zaslaného starostou obce- dopis v příloze. Jmenovaný se cítí dotčen, že i když přišel na minulé 

zasedání ZO dne 9.9. 2009 v 17.00 hod byl v zápise z XXXII.  zasedání ZO uveden jako 

neomluven. Po 17. 00 hod chyběla nadpoloviční většina zastupitelů a proto p. Kajzar  nesetrvál 

a odešel ze zasedání . Operativně byla přizvaná dopředu omluvena zastupitelka – p. Pyszková a 

tím zasedání se stalo usnášenischopné.     

5)  Ing. Waloszek přednesl posouzení návrhů na II. změnu ÚP – celkem 14 žádosti, 

     o kterých bylo jednotlivě hlasováno. (viz. příloha)                                   

 

 -     p. Mgr. Siwá                            5 -  proti       4 - zdrželi se 

 -     p. Tomoszek Tomáš                5 -  proti       1 - zdržel se          3 - pro 

 -     p. Ćmiel Vladislav                                                                      9 - pro 

 -     p. Čmiel Pavel                                                                            9 - pro   

 -     p. Teperová Bronislava           9 -  proti 

 -     p. Troszok Miroslav                                                                   9 - pro 

 -     p. Szelongová Marie                                                                  9 - pro 

 -     p. Hrbačka David                                                                       9 - pro 

 -     p. Maroszová Barbara                                                                9 - pro 

 -     p. Sedlář Zbyněk                                           2 – zdrželi se       7 - pro 

 -     p. Škuta Alois, Motyka Jan                                                        9 - pro    

 -     p. ing. Tasková Adéla                                                                9 - pro   

 -     p. Kapitanov Jan                                                                        9  -pro 

 -     FA PERRONI                         9 – proti 

 

6)  Starosta přednesl další návrh na převod parc.č. 1112/4  na stavební pozemky do II. změny ÚP.      

– 9 - pro       
7) ZO schvaluje dodatek ke zřizovací listině č. 7 mezi obci Střítež a příspěvkovou organizaci ZŠ a 

MŠ Střítež ve smyslu novelizace zák. č. 447/2008 Sb.    9 – pro 

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

k uvedené rozpočtové úpravě.    8 – pro         1 – zdržel se   

9) Předseda stavebního výboru ing. Fober přednesl aktuální stav prací na výstavbě objektu šaten a 

sociálního zařízení u multifunkčního hřiště. Pan Fober se  vyjádřil k vážným zásadním 

nedostatkům projektu. Sdělil , že je nutné řešit vzniklé nedostatky s dodavatelem stavby a 

projektantem. Starosta vyjádřil spokojenost s prací předsedy stav. výboru. ZO bere na vědomí 

10)  Starosta informuje ZO o zajištění zimní údržby pro sezónu 2009/2010. Navrhuje uzavření 

dodavatelské smlouvy na zimní údržbu MK pro sezónu 2009/2010 s p. Karlem Flaškou a fa 

TOZOS s.r.o. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou a platí pro zimní sezónu 2009/2010.             

                   9 – pro                                                                                                                 

11)  ZO bere na vědomí ukončení smlouvy na dobu určitou pro účely zimní údržby na sezónu 

        2008/2009 s Miroslavem Klodou.  

  

 



 12)  ZO schvaluje žádost o vybudování MK a vodovodu v rámci výstavby novostaveb, kterou 

         podali tito majitelé: p. Jiří Kajzar, Eva Kajzarová, Petr a Kateřina Wewiorkovi, Jaroslav           

         a Anna Wewiorkovi, Jarmila Kičmerová. Bude zpracovaná projektová dokumentace na             

         stavbu MK a stavbu vodovodního řádu včetně předběžné cenové kalkulace.                      

        9 - pro 

13)   Smlouva o budoucí smlouvě mezi Lesy České republiky a OÚ Střítež o zřízení věcného         

        břemene č. 109131008 bude uzavřena za předpokladu, že jednorázová úhrada za věcné      

        břemeno bude uhrazena po geometrickém zaměření stavby-veřené osvětlení MK v obci                                                                                                                                    

        Střítež.             9 - pro 

                                            

14)   Různé     

  1.     Poděkování: 

  -     ODS a.s.   za opravy MK 

  -     Hasičům   za vyčerpání vody z vodovodních šachet 

  -     fa Dostálek  za opravu havárie vodovodního řádu na Zálesí 

  -     ZO Zahrádkařům za výstavu ovoce a zeleniny  

  -     Myslivcům  za prezentaci mysliveckého koutku u příležitosti výstavy 

  -     Pedagogickému sboru    za přípravu výstavy 

  2.   Valná hromada starostů odsouhlasila dne 16.4. 2009 zpracování projektu na výstavbu infor- 

        mačního centra v Komorní Lhotce. Na financování tohoto projektu bude dána žádost o do- 

        taci z operačního programu přeshraniční spolupráce. Tato akce byla schválena všemi hlasy  

        starostů. 

        Pokud se jedná o Euro-Net, který se má realizovat v rámci slovensko-české spolupráce, tato          

        záležitost byla projednána pouze informativně okrajově bez dalších schvalovacích procedur. 

        Jelikož nebyly známy celkové náklady na uvedeny projekt, který na české straně činí 

        3 000 000,- Kč na léta 2007-2013 doporučuji ZO od uvedeného projektu odstoupit navrhl  

        starosta obce. 

                               7 – proti        2 – zdrželi se 

  3.   Ořez stromů – od 1.10. – 15.11. 2009   

        Ředitelství silnic a dálnic bude provádět v období vegetačního klidu kácení a ořez suchých  

        stromů v kú Střítež. Jedná se o 1 ks dubu v dubové aleji, ořez stromů v prostoru rod. domku 

        p. Krzyvoňové a další kolem lesa – silnice I/68. 

  4.   Předseda vlády – Jan Fischer – dopis. 

  5.   Byl zpracován projekt na legalizaci veř. osvětlení v hodnotě 5 000,- Kč.Projektant-ing.Macura 

  6.   Protokol MV ze dne 7.10.2009 – na čerpáni dotace CZECHPOINT. 

  7.   p. Kloda – zápis z jednání 

  8.   Byl podán návrh  – Darovat – čističku jako nezbytnou součást technického vybavení 

        objektu sdružení nájemníků č.240. 

9. Sběr velkoobjemového TKO – 5.6.7.11.2009-NEHLSEN přistaví kontejnery. 

10.   Zahájení řízení o vydání zásad územního rozvoje MSK – včera tj, 6.10.2009 jsem byl  

společně s. p. Sivým na konzultaci k uvedenému záměru. Pro naši obec platí záměr MSK  

vybudování  rychl. komunikace 1/11.  

11.   Ředitelka ZŠ – žádost o povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků pro rok 2009/10  

                               9 – pro 

12.   Proběhla kontrola Ministerstva vnitra – CzechPoint – bez připomínek. 

 

15)  Diskuse 

 

  1.    p. Staněk – dotaz na označení silnice III/4763 – zda-li přišlo vyrozumění na obec Střítež?  

        Starosta sdělil, že doposud na uvedený dotaz nebyla dána odpověď Ředitelstvím silnic a  



        dálnic. 

 2.   Duda František – jako člen fin. komise nebyl informován o opravě hřiště u 18-bytovky ani též 

       o rozsahu čerpání fin. prostředků na uvedenou opravu. p. Molin sdělil, že uvedená oprava je  

       prezentována v usnesení ZO a na internetových stránkách, na které upozornil Miroslav  

       Jaworek. Starosta obce sdělil, že oprava a hřiště není součástí usnesení ZO. 

 3.   p. Duda se dotazoval na přechod pro chodce u večerky Adélka. Byl udělen souhlas na zřízení  

       přechodu pro chodce odborem Dopravy MSK, avšak na vlastní náklady obce sdělil starosta  

       obce. 

 4.   p. Siwy zdůraznil význam seznamit se s obsahem řešení zásad územního rozvoje MSK pro  

       členy zastupitelstva obce, a to proto, že veřejné projednávaní bude 26.10.2009 v hotelu  

       Clarion Congress Hotel Ostrava. 

 5.   K diskusi vystoupil p. Herec a p. Zawadzki, kteří ve svých vystoupeních upozornili na  

       důležitost posouzení II. změny ÚP. Zvláště na žádost o II. změnu ÚP fa PERRONI.    

6.   SVJ (společenství vlastníků jednotek) 

p. Chudý – chci reagovat na případné darování nebo odprodej za 1,- Kč ČOV – SVJ č.240. 

Nesouhlasím s převedením problému na SVJ.Občané z 18-bytovky nemůžou za špatný 

odprodej nemovitosti. Při prodeji nebyla vyřešena příjezdová cesta, na kterou jsme několikrát 

před prodejem upozorňovali-čovka a příjezd k ní. Obec se nemůže zbavit problému, které 

způsobila-převést na SVJ rozbitou věc. 

Zastupitelé musí bojovat za každého občana v obci, když je to potřeba.(SVJ-je občanů 50) 

O převedení ČOV na SVJ se můžeme bavit teprvé tehdy, až budou vyřešeny majetkové vztahy 

a provozu-schopnost ČOV. Nemluvě o tom, že obec, bývalý statek, uvažovala, že se na ČOV 

napojí i lidé kolem kostela. 

 7.   Starosta ukončil zasedání ZO ve 20.15 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpisy ověřovatelů zápisu:     Podpis starosty obce: 

 

        Stanislav Plekanec 

……………………………. 

 

…………………………….     …………………………….. 

 

Podpis zapisovatelky: 

 

Jana Chwistková……………………………          

 

       


