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Usnesení z XXVII. zasedání ZO Střítež 

 ze dne 06. 05. 2009 
 

Zastupitelstvo obce 

(č. usnesení) 

 27/405 

1) schvaluje program XXVII. zasedání ZO Stříteţ 

 

 27/406 

2) schvaluje sloţení návrhové komise a ověřovatelů zápisu ve sloţení: Ing. Šárka Zawadzká, 

Marie Pyszková 

 

      27/407 

3) schvaluje závěrečný účet obce za rok 2008, včetně zprávy o provedení auditu bez výhrad 

 

 27/408 

4) schvaluje pojištění majetku obce – Česká pojišťovna 

 

27/409 

5)  schvaluje příjem – darování pozemků č. 83/2, 84/3 a č. 84/2 od sdruţení nájemníků č.p. 240 o  

     celkové výměře 72.45 m2 viz. geometrický plán pro rozdělení pozemku. 

 

 27/410 

6) schvaluje ţádost o dotace z regionálního operačního programu rozvoj venkova pro rok 2009 – 

     Revitalizace centra obce Stříteţ. Oblast podpory 4.1. zpracování projektu: 1 měsíc, termín 

     podání ţádosti: do 26. 5. 2009 

 

27/411 

7)  schvaluje smlouvu o dílo č. 2009021 s Agenturou INNOVA na zpracování projektu zadání  -   

     Revitalizace centra obce Stříteţ. Náklady na zpracování projektu: Variabilní dle typu projektu 

     v rozmezí 30-60 tis. Kč. 

 

7a) ZO schvaluje uvolnění prostředků nutných pro realizaci projektu „Revitalizace a estetické   

      zlepšení veřejného prostranství v obci Stříteţ“ z obecnícího bankovního účtu, a to ve výši   

      poţadované ţádosti o dotaci (předpoklad: 6 mil. Kč). Tyto prostředky budou uvolněny      

      v případě přiznání finanční podpory v rámci Regionálního operačního programu NUTS II            

      Moravskoslezsko, Oblast podpory 4.1 Rozvoj venkova 

 

27/412 

8) schvaluje zpracování dotačního projektu na výstavbu objektu u sportovního hřiště přes Stonax  

    o. p. s. Dotační program je hrazen z ROP na léta 2007-2013. Oblast podpory 4.1. 

 

27/413 

9) schvaluje ţádost obce Stříteţ na úřad práce Třinec pro uvolnění 3 pracovníků na VPP na 

    období 1 roku počínaje 1.5.2009 
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        27/414 

10) schvaluje závěrečný účet hospodaření sdruţení Stonávka za rok 2008 a zprávu o  

       výsledku auditu. 

 

 27/415 

11) schvaluje nákup sekačky na trávu pro obecní potřeby zn. Jonsered ve výši 13 300,- Kč.  

       Náhrada za 11 let opotřebovanou sekačku – výběr ze 3 druhů 

     

       27/416 

12) schvaluje Dohodu o pracovní činnosti na OÚ paní Sokolíkové, a to od 1.6.2009 do 30.9.2009 

 

27/417 

13) schvaluje uhradit občerstvení pro ţáky ZŠ a MŠ za výsadbu lesních stromků dne 29.04.2009  

      ve výši 5,-Kč/na ţáka. 

 

27/418 

14) schvaluje ţádost o povolení zvláštního uţívání MK Ing. Martinu Bartečkovi za účelem  

       protlaku – přípojky NN pro rod. dům p. Swierczkové na parc. č. 1146 v délce 6 m. 

 

27/419 

15) schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP 12-

       8005767/3 Stříteţ – Čimpel, přípojka NN) mezi společnost ČEZ distribuce a. s. jako strana 

       budoucí povinná z věcného břemene a obci Stříteţ na straně druhé. 

 

27/420 

16) schvaluje účast Ing. Miroslava Fobera na školení zadávání veřejných zakázek v praxi vč. 

       chystané novely dne 19. 5. 2009 v Ostravě, včetně úhrady školení ve výši 1290,- Kč. 

 

27/421 

17) schvaluje účast na školení paní Marií Pyszkové a panu Petru Machálkovi k problematice 

      Obec a povolování kácení mimolesních dřevin, včetně úhrady školení ve výši 1290,- Kč/ 1   

      osoba. 

 

27/422 

18) schvaluje nákup 2 ks sportovních branek pro sálovou kopanou a nákup 2 ks fotbalových 

       míčů pro fotbalovou přípravku dětí obce Stříteţ. 

 

27/423 

19) schvaluje sazbu za vyuţívání obecního malotraktoru pro spoluobčany obce Stříteţ ve výši  

      400,- Kč/ 1 hod. 

 

27/424 

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

       22.04.2009 – vklad pozemků Rázová do LVV Stříteţ 
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27/425 

21) bere na vědomí sdělení odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu k projektu veřejného 

      osvětlení MK v k. ú. Stříteţ-Zálesí zařazeny jako projekt náhradní. 

 

27/426 

22) bere na vědomí sdělení z jednání k projektu rychlostní komunikace I/11 Třanovice-Nebory-

      Odřichovice k výstavbě chodníku pro pěší – přeloţka přes R I/11 – nebude financovat ŘSD  

     ČR. 

 

27/427 

23) bere na vědomí – Rozhodnutí – prodlouţení povolení k nakládání s vodami, který udělil 

       MěÚ Třinec odbor ŢP a zemědělství Českému rybářskému svazu. 

 

27/428 

24) bere na vědomí – Rozhodnutí – MěÚ Třinec, odboru ŢP a Zemědělství o souhlasu 

        vodoprávního úřadu ze dne 27.4.2009, týkající se vodního zákona ke stavbě silnice I/11 

        v úseku Třanovice-Nebory úprava stávajícího koryta Ropičanky, KM 3,765. 

 

27/429 

25) odkládá úhradu nájmu pro občany za pietní akt v evangelické kapli do doby kompletní 

       rekonstrukce sakrální kaple. Bude hrazená pouze částka 50,-Kč / 1 zvonění, el. energie 100,- 

       Kč. 

     

      27/430 

26) schvaluje finanční příspěvek pro ţáka 7. A Pavla Molina ze ZŠ Hnojník – účast na     

      ODŘANSKÉM FLISu  ve výši 1.000,- Kč 

 

 

Podpisy ověřovatelů zápisu:                Podpis starosty obce: 

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

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

 

Podpis zapisovatelky:                                                      

 

Veronika Mikulová …………………………… 


