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Usnesení z XXIX. zasedání ZO Střítež 

 ze dne 24. 06. 2009 
 

Zastupitelstvo obce 

(č. usnesení) 

 29/443 

1) schvaluje program XXIX. zasedání ZO Stříteţ 

 29/444 

2) schvaluje sloţení návrhové komise a ověřovatelů zápisu ve sloţení: Jaromír Chudý, Milan 

Struharňanský 

29/445 

3) schvaluje projednání 2. rozpočtové změny v rozsahu navrţeným finančním výborem při ZO. 

29/446 

4) schvaluje přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na opravu evangelické sakrální kaple 

ve výši 350 tis. Kč. 

 29/447 

5) schvaluje přijetí dotace z rozpočtu MSK v rámci Programu obnovy venkova na výstavbu 

autobusové čekárny ve výši 56,5% z celkových rozpočtovaných nákladů. 

29/448 

6) schvaluje plán oprav MK v obci Stříteţ a jejich realizaci v rozsahu uvedeném v příloze. Na 

uvedené opravy je vyhlášená – Výzva – pro výběrové řízení. 

29/449 

7) bere na vědomí investiční záměr výstavby Rekonvalescenčního centra pro zdravotně 

postiţené, které bude realizovat a zastřešovat Ing. Tomoszek Vladislav ve spolupráci 

s Národní radou pro tělesně postiţené ČR. Hlasování: pro záměr – Stanislav Plekanec, Ing. 

Šárka Zawadzká, Ing. Vilém Waloszek, Milan Stuharňanský, proti záměru – Marie 

Pyszková, Jaromír Chudý, Ing. Jiří Kajzar, hlasování se zdrţel – Lubomír Staněk. 

29/450 

8) schvaluje dotaci ve výši 3000,- Kč pro volnočasové aktivity (skaut a elektrotechnický 

krouţek) na částečnou úhradu nákladů na dětský tábor v Košařiskách konaného ve dnech 

6.7.-10.7.2009. Celkový rozpočet na dětský tábor činí 14400,-Kč. Zodpovědná osoba: p. 

Marek Przywara. 

29/451 

9) ZO bere na vědomí aktuální stav I. změny ÚP v prezentované vyhlášce k I. změně ÚP.  

29/452 

10) ZO bere na vědomí ţádost o odstranění sběrného kontejneru z parkoviště u zdravotního 

střediska ve Stříteţi. Ţádost o sponzorský dar na úhradu částečných nákladů na opravu 

parkoviště jako finanční vypořádání za pronájem plochy pro sběrný kontejner povaţuje ZO 

za uzavřenou záleţitost. Obec Stříteţ poskytuje zdravotnímu středisku zimní údrţbu 

bezúplatně. 
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29/453 

11) ZO projednalo nákup přídavného zařízení mulčovacího stroje pro malotraktor JUKON od 

firmy Wisconsin v ceně 205 tis. Kč. Starosta obce oslovil fa Tozos o moţnost spolupráce při 

údrţbě zel. ploch – kosení a mulčování. 

29/454 

12) ZO schvaluje opravu kamenné zídky u Mánesova pomníku způsobenou převrácením stromu.  

Opravu provedou SDH za odměnu. 
 

29/455 

13) ZO bere na vědomí instalaci bezpečnostních prvků (2 ks retardérů včetně dopravního  

značení) na MK 23 u občana Koryčara. Práce byla provedena svépomocně na základě 

povolení tohoto opatření PČR. 

29/456 

15) schvaluje nákup 2 poklopů o průměru 80 cm na zakrytí obecní kanalizace u občana Šatného. 

29/457 

16) ZO schvaluje opravu chodníkových vpustí pro odtok vody (kaluţ) tvořící se na komunikaci   

      I/68 v prostoru Večerka Adélka a v prostoru u FA Mitrenga, a.s.. Práce budou provedeny 

      svépomoci, část subdodávkou – řezání asfaltu. 

29/458 

17) ZO bere na vědomí – výzvy – pro výběrová řízení na webových stránkách obce Stříteţ. 

      Jedná se o výstavbu objektu pro tělovýchovu, pro sakrální kaple, opravy MK. 

29/459 

18) ZO schvaluje Ing. Miroslava Fobera do funkce – stavební dozor – pro investiční akce 

       realizované v rámci obce Stříteţ. Dohoda o provedení práce bude uzavřena v souladu 

       s ustanovením § 75 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce ve znění pozdějších předpisů 

       k 1.7.2009. Odměna za práci bude stanovena dohodou. 

      29/460 

19) ZO schvaluje kácení stromu u paní Donové, Stříteţ 96, na parc. č. 48/4  

      29/461 

20) ZO bere na vědomí oznámení pana Vávry o nebezpečných stromech na parcele č. 463, které    

      zasahují do elektrického vedení a nebezpečně nakřivo. 

 

 

 

Podpisy ověřovatelů zápisu:                Podpis starosty obce: 

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

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

Podpis zapisovatelky:                                                      

Veronika Mikulová …………………………… 


