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Zápis ze zasedání ZO Stříteţ 
ze dne 06. 05. 2009 

 

 

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

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

porady ze dne 17.06.2009 

Tento program byl  schválen všemi 8 hlasy. 
 

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

 

3. Ze strany zastupitelů byla vznesena námitka, ţe neobdrţeli pozvánku na veřejné zasedání a následná 

omluva pracovnice OÚ a ze strany starosty byl vznesen dotaz na ţivnostenský list Mgr. Molina na 

zásobování školy.  

4. III. Rozpočtová změna – Ing. Zawadzská přednesla návrh na rozpočtové změny a sdělila stanovisko 

finančního výboru, kterým doporučila III. R. O. ke schválení, viz. Příloha č. 1 
 
 

5. Starosta obce seznámil s historií dotace na opravu evangelické kaple –  

 Bude se měnit zvon, oprava věţe 

 Výběrové řízení – výsledek oznámí stavební výbor  

 Dotace je jistá  

 Rozdělení na etapy 1. Věţ – z pskovce – kamenné blotně 1 m2 / 2000,-- 

Dotaz Ing.   

ZO schválilo pojištění majetku všemi 6 hlasy.  
 

6. Příjem daru pozemků na parc. č. 284 v k.ú. Stříteţ od sdruţení nájemníků č. p. 240 – starosta 

sdělil, ţe se jedná o příjezdovou cestu a parkoviště.  Rovněţ přítomné seznámil se zaměřením 

parkoviště a příjezdové cesty, souhlas stavebního úřadu s rozdělením pozemku.  Dále starosta upřesnil 

právní vztahy k místní komunikaci, které řeší JUDr. Lasotová – příprava darovacích smluv. 

 P. Staněk podotkl, proč, kdyţ se bude dělat cesta, proč se při jedné investici neudělá také hřiště jako 

komplex.  

Starosta: bude se realizovat  pouze  příjezdová cesta k čp. 240. 

Paní Pyszková se zeptala, zda se bude opravovat také cesta pana Klody,  

Starosta – pouze před 18-ti bytovkou. 

Paní Zawadzká upozornila na návaznost cesty na cestu v majetku pana Klody, který můţe vytvořit 

zábranu na cestě. 

Pan Staněk: “má na to právo a udělá to“.  

 

ZO schválilo příjem daru pozemků parc. č. 284 v k.ú. Stříteţ darem od sdruţení nájemníků č. 

p. 240  schváleno všemi 6 hlasy. 
 

7. Dotační program na regionální rozvoj revitalizace obce – starosta seznámil s obsahem revitalizace, 

jedná se o rekonstrukci povrchu parkoviště, hřiště,  osvětlení, výstavby přístřešku nad tanečním 

parketem, chodníky v parku, chodník kolem cesty. Dále starosta upozornil, na výši dotace z MSK a to 

ve výši 92,5% a 7,5% nákladů hradí obec. Poté starosta otevřel diskuzi na toto téma. Starosta 

seznámil přítomné:  

- S přidělením dotace na opravu evangelické kaple 

350.000,- 

- přidělení dotace na autobusovou zastávku u 

Mánesa 
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- obec byla zařazena do soutěţe na dotaci na 

osvětlení, jako náhradníci pro MK Stříteţ - Zálesí 

p. Staněk se ptá, kolik bude stát projekt na revitalizaci 

p. Struharňanský se připojuje a ptá se na započitatelné náklady projekty. 

p. starosta vysvětluje, ţe nejdeme do nových věcí, ale do rekonstrukcí jiţ stávajících objektů, takţe 

nové projekty se dělat nebudou a dají se započítat do nákladů – projekt na dotaci musí být zpracován 

do 26. 05. 2009. 

ZO schválilo všemi 6 hlasy ţádost o dotace z regionálního programu pro rozvoj venkova pro rok 

2009 – revitalizace centra obce Stříteţ.  
 

8. Starosta obce seznámil členy OZ s obsahem smlouvy o dílo s agenturou INNOVA na zpracování 

projektu zadání – Revitalizace centra obce stříteţ. Náklady na zpracování projektu 2009 – 

aktuální stav – na revitalizaci bude vyhlášeno výběrové řízení a osloveno několik firem.  

ZO schválilo smlouvou o dílo č. 2009021 na zpracování projektu všemi 6 hlasy. 

 
 

9. Úřad práce a pracovníci VPP – v současné době jsou na obci 2 pracovníci a smlouvy na ÚP jsou 

připraveny k podpisu. Bylo poţádáno o tři pracovníky, protoţe ale nebylo dostatek lidí, podepsaly se 

smlouvy se dvěma pracovníky paní Zagórovou a panem Pawlasem.  

Dotaz na BOZP pracovníků, které jiţ proběhlo. 

ZO schválilo všemi 6 hlasy dva pracovníky na VPP v obci Stříteţ 
 

10. Byl projednán závěrečný účet hospodaření sdruţení Stonávka  

 

11. Nákup sekačky na trávu pro obecní účely – starosta informoval o nákupu nové sekačky na trávu, 

protoţe stará, která byla v provozu 11 let jiţ vypověděla sluţbu. Koupila se sekačka značky 

JONSERED s pojezdem, která byla předem vybrána z více modelů a nabídek. 

.ZO schválilo všemi 6 hlasy nákup sekačky.  
 

12. Paní Sokolíková oznámila odchod na rodičovskou dovolenou – odchod předem oznámila 

k 30.9.2009, do té doby by chtěla prodlouţit dohodu o pracovní činnosti. 

ZO schválilo prodlouţení dohody o PČ od 1.6.2009 do 30.9.2009 všemi šesti hlasy. 
 

13. Občerstvení ţáků ZŠ a MŠ Stříteţ při příleţitosti sázení stromků – starosta informoval o akci 

školy „výsadba lesních stromků“, která proběhla dne 29.04.2009 a z pokladny bylo uvolněno na ţáka 

5,- Kč.  

ZO schvaluje uhradit občerstvení ţáků všemi 6 hlasy ve výši 5,- Kč na ţáka 
 

14. Ţádost o povolení k protlaku přípojky NN pro rodinný dům p. Swierczkové na parc. 1146 

v délce 6 m – starosta informoval přítomné také o uzavření smlouvy budoucí se společností ČEZ. 

ZO schválilo povolení zvláštního uţívání Ing. Bartečkovi všemi 6 hlasy. 
 

      
15. Ing. Foberovi byla předána pozvánka na školení zadávání veřejných zakázek v praxi  – Školení 

ve výši 1290 + cestovné bude hrazeno z prostředků obce. 

ZO schválilo účast na školení Ing. Foberovi s úhradou nákladů všemi 6 hlasy. 

 
 

16. Školení k problematice povolování kácení stromů – Školení se zúčastní paní Marie Pyszková a 

panu Petr Machálek. Školení ve výši 2 x 1290,- Kč + cestovné uhradí obec. 

 

ZO schválilo školení členům výboru pro ţivotní prostředí všemi 6 hlasy  
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17. Nákup sportovních potřeb – starosta seznámil přítomné s ţádostí správce sportovního areálu o 

nákup 2 ks fotbalových míčů a 2 ks branek pro sálovou kopanou pro fotbalovou přípravu dětí obce 

Stříteţ. 

ZO schválilo nákup sportovních potřeb všemi 6 hlasy. 
 

18. Obecní malotrakotr – starosta navrhl zvýšit hodinovou sazbu za pouţívání malotraktoru z původních 

300,- Kč na 400,- Kč za hodinu. Připomínky z řad obyvatel: neměla by to být pevná sazba, ale sazba 

za čekání by měla být levnější, 400,- Kč je málo, potřeba regulace poptávky cenou z důvodu 

pracovního zatíţení pana Košuta, volná diskuze na téma malotraktor. 
 

ZO schválilo sazbu za vyuţívání obecního malotraktoru pro občany obce Stříteţ ve výši 400,- 

Kč /1 hodina 
 

19. Vrácení listin po provedení vkladu do Katastru nemovitostí.  – 

      ZO bere na vědomí vrácení listin po provedení vkladu práv do katastru nemovitostí ze dne         

      22.04.2009   - vklad pozemků RÁZOVÁ do LVV Stříteţ 

 

 

20. ŘSD – spolupodílení se finančně na výstavbě chodníku rychlostní komunikace I/11 Třanovice-

Něbory-Oldřichovice 

Starosta seznámil přítomné o finanční nespoluúčasti na projektu - na výstavbu chodníku – přeloţka 

nad rychlostní komunikací I/11.  

ZO bere na vědomí sdělení z jednání k projektu rychlostní komunikace I/11 

 

22. Projekt veřejného osvětlení MK Stříteţ – Zálesí – Stříteţ byla zařazena do tohoto projektu jako                                                    

      náhradník. 

      ZO bere na vědomí sdělení odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu k projektu  

 

23. Rozhodnutí MěÚ Třinec, odboru ţivotního prostředí a zemědělství – starosta seznámil přítomné o   

      čerpání vody z Černého potoka do rybníků patřícím Českému rybářskému svazu. 

       ZO bere na vědomí rozhodnutí MěÚ o úpravě stávajícího koryta Černého potoka KM 3,765 

 

24. Ţádost Ing. Podsedníkové – Ing. Podsedníková přítomna zasedání. Ing. Waloszek seznámil přítomné              

      o dodatečné kolaudaci stavby manţelů Podsedníkových na parcele č. 42. Provozované jako zahradní    

      domek po Ing. Niedobovi, který jiţ nestačil dát papírově do pořádku všechny stavební úpravy, které                         

      provedl. Stavební úřad v Hnojníku ţádá o vyjádření k tomuto správnímu řízení.   

      ZO schvaluje ţádost manţelů Podsedníkových o provedení dodatečné Kolaudace na parc. č. 42                      

      všemi 6 hlasy 
       

25. Úhrada nájmu sakrální kaple -   

      ZO odkládá úhradu nájmu pro občany za pietní akt v evangelické kapli do doby komplexní      

      rekonstrukce sakrální kaple. Bude hrazena pouze částka 50,- Kč/ za zvonění, el. energie    

      100,- Kč.  
 

26. Ţádost Základní a Mateřské školy v Hnojníku – ZŠ a MŠ podala ţádost o dotaci na ţáka 7.A Pavla   

      Molina na částku 1.000,- Kč na ODŘANSKÝ FLIS. 

      ZO schvaluje dotaci Pavlu Molinovi ve výši 1.000,- Kč. 

 

 

27. Různé - starosta oznámil: 
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1) Byl zamítnutý dotační program na osazení bezpečnostních prvků na MK. Jednalo se o umístění 

retardérů dopravních značek a osazení bezpečnostního zrcadla. Realizační záměr budeme řešit ve vlastní 

reţii. 

  

2) Byly zahájeny metodické konzultace v oblasti příprav pro výběrové řízení za účasti: stavebního výboru 

a  firmy TISPOL a poradenství s.r.o.- Ing. Guziur. 

 

3) Dne 23.04.2009 bylo veřejné projednávání k optimalizaci trati č. 22 tj. posudku EIA konané na Střední 

průmyslové škole ve Frýdku-Místku. Poděkování patří občanům obce Stříteţ v počtu 30, kteří svým 

patriotickým postojem vyjádřili svůj názor k optimalizaci tratě. Autobus zajistil obecní úřad. 

 

4) Starosta osobně poděkoval celému realizačnímu týmu, který připravoval a zajišťoval konání Písňového 

festivalu a výtvarné soutěţe Rozvíjej se poupátko. 

 

5) Starosta poděkoval mysliveckému sdruţení černá za uspořádání výstavy myslivosti a trofejí z našich 

Beskyd. Vzorná organizace a dělba práce byla korunována úspěchem. Rovněţ poděkoval paní Ing. 

Zawadzké, člence ZO, panu Ing. Zawadzkému a všem ostatním myslivcům a jejich příznivcům. 

 

6) Byla úspěšně dokončena oprava výtahu ve školní jídelně. Je třeba kosmeticky opravit a vymalovat 

šachtu výtahu, tyto dokončovací práce budou nabídnuty radě rodičů. O vyhotovení revizní zprávy 

poţádán odbor v TŢ. Starosta poděkoval panu Stanislavu Niemczykovi za realizaci opravy výtahu. 

 

7) Úspěšně byl proveden ořez dubové aleje a bez úrazu. Poděkování patří panu Rovnému a ředitelství 

silnic a dálnic, Ostrava, paní Ing. Slezákové. 

 

8) Je dokončena oprava ČOV, ale samotná realizace je vzdálena díky panu Klodovi, který z neznámých 

důvodů úmyslně brání spustit do provozu uvedenou ČOV. Vzniklý nedostatek se řeší zákonnými 

prostředky o kterých bude ZO informováno, včetně veřejnosti. 

 

9) V pondělí 04.05.2009 proběhly rozhovory s předsedou představenstva firmy PERRONI a. s., panem 

Ing. Balounem, který informoval obec jakým způsobem jsou vyuţívány pozemky, které vlastní. 

Dotazoval se, zda-li obec má zájem o tyto pozemky a pro jaké účely by mohly obci slouţit. Vyjádřil 

souhlas o bezúplatných záměnách pozemků, o které máme zájem. 

 

10) Došlo k dohodě o podepsání smlouvy o smlouvě budoucí a zřízení věcného břemene mezi doc. 

Řehulou a obcí o provedení protlaku pod silnici III/467 pro účely vybudování nového vodovodního řádu 

pro novou bytovou zástavbu. 

 

11) Územní plán obce – 1 změna, starosta oznámil, ţe je na světě – celá a bez připomínek 

z Moravskoslezského kraje na stavební odbor územního plánování na MěÚ Třinec. Ing. Steffek 

připravuje ze zákona vyhlášku, která bude vyvěšena na úřední desce. Po uplynutí 15-ti denní zákonné 

lhůty bude obnovena lhůta pro veřejné projednávání. Budeme tuto záleţitost řešit prioritně tak, aby 

stavebníci, kteří mají v úmyslu začít letos stavět, mohli provést stavební výkop. 

 

28. Volná diskuze 

Pan Siwý za občanské sdruţení podal ţádost, aby starosta obce se zúčastnil společného jednání na KHZ – 

viz. PŘÍLOHA. Následovala diskuze o hlučnosti provozu vlakové dopravy před  a po optimalizaci tratě. 

Paní Pyszková sepíše dopis na odbor ţivotního prostředí ohledně stavby pana Tomoszka – starosta poté 

odešle dopis na Městský úřad Třinec – odbor ţivotního prostředí 
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Starosta se dále vyjadřuje k strategickému plánu obce Stříteţ, jehoţ součástí je anonymní dotazník, který 

bude doručen do kaţdé domácnosti a můţe se vyjádřit k tomuto plánu.  

 

Další diskuze se týkala také hustoty provozu na pozemní komunikaci I/68 Stříteţ-Třinec. Jak řešit tento 

problém? 

 

Pan Ţiţka se vyjádřil k hustému provozu kamionové dopravy a hluku z toho plynoucího. Moţnost řešení 

– omezení dopravní značkou do 12 t. 

 

Cyklostezka – oficiálně cyklostezky vedou po MK, přibyly pouze značky, které byly pořízeny 

z dotačního programu. 

 

Pan Petr Machálek se tázal, kdo posuzoval povolení kácení stromů u lékařského střediska a u školy. Pan 

starosta na toto odpověděl, ţe paní ředitelka Kucharová si nechala na své přání zhotovit posouzení paní 

z odboru ţivotního prostředí Třinec, která byla v obci na základě výzvy pana Skácela.  

 

 

  

 

29. Starosta ukončil zasedání ZO v 19:13 hodin. 

 

Zapsala: Veronika Mikulová                                                                            Podpis starosty obce: 

 

 

Podpisy ověřovatelů zápisu:                                                                               

Ing. Šárka Zawadzká       …………………………..                             ……………………………… 

                                               Stanislav Plekanec 

Marie Pyszková               …………………………..                                             starosta obce 


