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Zápis ze zasedání ZO Stříteţ 
ze dne 24. 06. 2009 

 

 

Starosta zahájil zasedání ZO v 17.06 hod., přítomno bylo 8 členů ZO, Mgr. Jaroslav Molin – omluven – 

starosta omluvu nepřijal  
 

1. Program ZO - starosta citoval program zasedání ZO v plném znění a seznámil s průběhem pracovní 

porady ze dne 17. 06. 2009 

Tento program byl schválen všemi 8 hlasy. 
 

Za ověřovatele zápisu byli zvoleni pan Struharňanský a pan Chudý - 8 hlasy. 

 

2. Ze strany zastupitelů byla vznesena námitka, že neobdrželi pozvánku na veřejné zasedání. Pracovnice 

OÚ se všem omluvila – do budoucna budou pozvánky zasílány e-mailovou poštou.  

Ze strany starosty byl vznesen dotaz na živnostenský list Mgr. Molina na zásobování školy.  

 

3. II. Rozpočtová změna – Ing. Zawadzská přednesla návrh na rozpočtové změny a sdělila stanovisko 

finančního výboru, kterým doporučila II. R. O. ke schválení, viz. příloha č. 1 

ZO schválilo II. rozpočtovou změnu všemi osmi hlasy 

 

4. Starosta obce seznámil OZ s průběhem opravy evangelické kaple –  

 Bude se měnit zvon, a bude provedeno obložení věže a bočních stěn 

 Výběrové řízení – výsledek oznámí stavební výbor  

 Dotace je jistá, peníze z dotace se mohou použít jen na opravu ev. kaple  

Dotaz Ing. Kajzar-  Proč jenom dvě strany  

Starosta: z finančních důvodů, ale časem se udělá i ostatní  
 

5. Autobusová čekárna „U Mánesa“ – starosta přítomné seznámil s novu čekárnou, která bude hrazena 

z dotace. Dřevěná čekárna bude nahrazena novou čekárnou.  

p. Struharňanský – dotaz na novou čekárnu – jaká bude? 

ZO schválilo příjem dotace všemi osmi hlasy 

 

6. Výběrové řízení na opravy místních komunikací ve Stříteţi – VŘ proběhne v měsících červen-

červenec. Stavební komise bude zasedat 29.06.2009. Budou se opravovat tyto komunikace:  

  MK 10 u pana Kubisza 

 MK 11 u pana Rudzkého 

 MK 13 u pana Kajzara 

 MK 26 u pana Bobka 

 MK 25 u pana Čudy 

 Parkoviště vč. příjezdové komunikace u 18-ti bytovky 

Byl osloven odbor stavebního řádu a ÚP MěÚ Třinec - speciální dopravní stavby na povolení oprav 

MK. Stavební odbor v Hnojníku povoluje opravu parkoviště. 

29. 07. 2009, stavební výbor vybere ve výběrovém řízení nejkvalitnější firmu. Firma, která bude 

realizovat opravu, musí být schválena na zasedání ZO.  

ZO schválilo plán oprav komunikací všemi osmi hlasy 
 

 

7. Návrh pana Tomoszka na schválení investičního záměru rekonvalescenčního centra pro 

zdravotně postiţené – pan starosta citoval dopis pana Krásy k výstavbě rekonvalescenčního centra 

pro zdravotně postižené. Dále podotknul, že realizací tohoto projektu může vytvořit nová pracovní 

místa.  
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p. Struharňasnký měl dotaz, zda má pan Tomoszek zažádáno o územní změnu? Jak zvládne 

bezbariérový přístup přes koleje? Má stanovené jakési datum realizace projektu?  

p. Kajzar vyslovil podporu panu Struharňanskému.  

Starosta – my nevydáváme stavební povolení, jde pouze o vyslovení podpory zastupitelstva obce 

k tomuto projektu.  

K tomuto projektu se od začátku zdržel hlasování pan Lubomír Staněk. Proti tomuto záměru byli Ing. 

Kaizar, paní Pyszková a pan Chudý.    

ZO  zrušilo schválení tohoto investičního záměru stavby a pouze ho vzala na vědomí.  

 

8. Dotace na pobytový tábor – pan starosta přečetl dopis pana Przywary, v němž bylo žádáno o dotaci 

na dětský pobytový tábor v Košařiskách,  konaného ve dnech 6-10.7.2009. 

ZO schválilo dotaci ve výši 3 000,-- Kč všemi osmi hlasy. 

 

9. 1. změna územního plánu – Ing. Waloszek seznámil členy OZ s územním plánem a jeho změnami 

(mapy jsou k nahlédnutí na OÚ). Dne 20. 07. 2009 v 15.00 hodin se bude konat veřejné 

projednávání územního plánu se zástupci MěÚ Třinec.  

ZO bere na vědomí 1 změnu územního plánu.  
 

10. Víka na zakrytí obecní kanalizace u občana Šatného. Starosta oznámil, že víka jsou již na svém 

místě.  

 

11. Ţádost MUDr. Novákové o odstranění kontejneru u zdravotního střediska + ţádost o dotaci na 

parkoviště.  – návrh na dotaci z obce ve výši 10.000 – 20.000,--Kč na opravu parkoviště před 

zdravotním střediskem.  

p. Duda v diskusi nesouhlasil s finanční dotací na soukromém pozemku. 

Starosta citoval dopis MUDr. Novákové viz. příloha č. 2 

p. Lipowski – pan Košut tam přece v zimě provádí údržbu. 

Ing. Waloszek – upozornil, že jde o průchozí parkoviště 

Ing. Kajzar – změna formulace a to nájem za kontejnery od roku 1996 = zimní údržba parkoviště  

ZO vzalo na vědomí ţádost o odstranění sběrného kontejneru z parkoviště u zdravotního 

střediska. 

      
12. Mulčovací stroj – Starosta se zmínil o záměru nákupu mulčovacího stroje za malotraktor. 

Malotraktorem s tímto zařízením by se mohla provádět údržba 11 km dlouhé trasy místních 

komunikací.  

ZO projednalo nákup mulčovacího stroje Wisconsin. 

 
 

13. Spadlý strom u autobusové zastávky „Mánes“ – poškodil kamenné oplocení u pomníku. SDH ze 

Stříteže se nabídli, že za odměnu kamenné oplocení opraví. 

ZO schválilo opravu kamenné zídky SDH všemi 8 hlasy. 

 

14. V době přívalových dešťů se tvoří velké louţe na silnici I/68 u „Mintrengy“ a u večerky 

„Adélka“ – starosta seznámil přítomné s návrhem odstranit uvedenou závadu a odvést takto vodu, 

pan Duda se nabídl s pomocí a nabídl k práci své elektrické nářadí.  

 

15. Ing. Fober  - oznámil, že zájem o výstavbu šaten a sociálního zařízení ve sportovním areálu, mají dvě 

firmy, kterým byly předány materiály pro zpracování nabídky. Ing. Fober má připraveny podklady 

pro hodnocení. Další dvě firmy vyplní pouze krycí list a vysvětlil postup při výběru firmy. Starosta 

poděkoval za podání informací a zároveň navrhl do funkce stavebního dozoru Ing. Fobera, který tuto 

nabídku přijal.  
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ZO schválilo Ing. Fobera do funkce stavebního dozoru pro investiční akce, v rámci obce Stříteţ 

sedmi hlasy (pan Chudý se z dalšího jednání omluvil). 

 

16. Odvodnění RK v úseku Třinec - Třanovice  - včetně nadjezdu nad RK v prostorách u občana 

Rybky, Štěrby a odvodnění odkalovacího jezírka pod 18-ti bytovkou – starosta s místostarostou byli 

účastni jednání na ředitelství silnic a dálnic v Ostravě, Mojmírovců 5, kde jim bylo sděleno, že minulé 

vedení obce jim přislíbilo, že obec se bude finančně podílet při výstavbě chodníku. Ing. Krzyžánková 

nepodala žádné důkazy o tomto tvrzení. Obec se nechce finančně podílet na tomto díle.  Výstavba této 

RK je vynucená stavba a tudíž veškeré investice v této miliardové stavbě by měl investovat stát. 

 

17. Paní Pyszkovou byl přednesen návrh na kácení stromu paní Donové, který ohrožuje             

      projíždějící a procházející. Na návrh paní Pyszkové bylo pokácení stromu povoleno a    

odsouhlaseno ZO obce všemi sedmi hlasy, zároveň bere na vědomí pokácení nebezpečných 

stromů u pana Vávry. Pan Vávra splnil oznamovací povinnost – stromy jsou na soukromém 

pozemku. 

 

Různé - diskuze 

p. Siwý - probíhá stavební řízení k výstavbě RK I/68. Projektant Ing. Jiří Datinský prostor kolem RK 

navrhl zalesnit, což je zapracované ve schváleném územním plánu obce Střítež. 

starosta -  bude to připomínkováno v červenci v Třinci (15.07.2009) 

p. Chudý – námostí má mít výšku 5 m, dále měl připomínku ke tvoření velkých louží před školkou 

p. Duda – proč byl v Praze schválen průjezd na Slovensko přes obec Střítež 

 

Pracovnice OÚ a zapisovatelka XXVIII. zasedání ZO Stříteţ se tímto omlouvá panu Jaworkovi, 

ţe v minulém zápise uvedla před jeho jménem titul Ing., který mu nenáleţí. 

 

Ing. Fober se ptá, zda existuje v obci vyhláška na údržbu soukromých pozemků a zda by šlo majitele 

pozemků upozornit, aby si o své pozemky pečovali, zvláště v tomto období, kdy se plevel semení. 

Tímto byl podán návrh na novou vyhlášku. 

 

p. Siwý – požádal pana Staňka o přečtení dopisu z krajské hygienické stanice Moravskoslezského 

kraje ohledně hlukové studie EIA – viz příloha č. 3, kde se dává zapravdu, že obec Střítež se nachází 

v pásmu, kde se hluková situace bohužel zhorší. 

 

p. Kajzar – dotaz na odstavené auto a jeho odstranění.  

 

Starosta – podal vysvětlení, že s pomocí PČR v Hnojníku byl vypátrán majitel vozidla a následně 

kontaktován a vyzván k odstranění odstaveného auta, nicméně se v tomto směru ze strany majitele 

stále nic neděje. 

Obrubníky u pana Mohyly – po měření KÚ budou výsledky šetření známy do konce měsíce 

července 

V rámci osazení bezpečnostních prvků na MK byly instalovány 2 ks retardérů včetně dopravního 

značení u občana Koryčara. Práce byla provedena svépomoci. Poděkování patří panu Košutovi, 

Koryčarovi a pracovníkům VPP. 

 

Výzva na výběrové řízení – výstavba šaten a sociálního zařízení u sportovního areálu se Stříteži bude 

prezentována na stránkách obce 
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Starosta ukončil zasedání ZO v 19:13 hodin. 
 

 

 

Zapsala: Veronika Mikulová                                                                            Podpis starosty obce: 

 

 

 

 

 

Podpisy ověřovatelů zápisu:                                                                               

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

                                               Stanislav Plekanec 

Milan Struharňanský    . …………………………..                                             starosta obce 

 


