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Zápis ze zasedání ZO Střítež 
ze dne 16. 12. 2009 

 

 

Starosta zahájil zasedání ZO v 17.07 hod., přítomno bylo 7 členů ZO, Chudý Jaromír – omluven, Staněk 

Lubomír přišel v 17.15 hod.   
 

1. Program ZO - starosta citoval program zasedání ZO v plném znění, který byl probírán na pracovní 

poradě dne 11. 11. 2009 a byl rozšířen o další bod programu - IV. úpravu rozpočtu 

Tento program byl schválen všemi 7 hlasy. 

 

Starosta navrhl za ověřovatele zápisu paní Marii Pyszkovou a Ing. Šárku Zawadzkou.  

Odsouhlašeno všemi 7 hlasy. 
 

2. Tomuto veřejnému zasedání předcházela pracovní porada ZO, kde byly všechny body programu mimo 

IV. rozpočtovou úpravu prodiskutovány.  

3. Prvním na programu byl rozpočet obce na rok 2010. Starosta přítomné seznámil s rozpočtem a 

průběhem jeho tvorby. Na návrhu rozpočtu a jeho předloţení do ZO se podílel rozpočtový výbor. Ve 

sloţení: Ing. Piecha, další členové rozpočtového výboru byli Ing. Podsedníková, Ing. Zawadzká, Mgr. 

Kapitanovová za účasti starosty obce a paní Mikulové. Rozpočtový výbor doporučuje ZO rozpočet na 

rok 2010 schválit.  

Tento rozpočet byl projednán také ve finančním výboru, jehoţ předsedkyní je Ing. Zawadzká, která za 

finanční výbor doporučila ZO rozpočet schválit.  

Starosta upozornil, ţe celý rozpočet se můţe výrazně sníţit, protoţe obec bude ţádat o dotační tituly. 

Dotaz Mgr. Molina na sloupec rozpočtu v roce 2008 na paragrafy 3122, 2122, 3639. 

Výkup MK u večerky „Adélka“ – tímto se nemyslí odkup od fyzických osob, ale od bývalé státního 

podniku Rázová.  

ZO rozpočet obce na rok 2010 přijala s počtem hlasů 7, nikdo nebyl proti a 1 se zdržel hlasování.  

4. Úprava Rozpočtu č. IV. Ing. Zawadzká jako předseda finančního výboru seznámila přítomné 

s rozpočtovým opatřením. V této úpravě rozpočtu byly navýšeny příjmy obce o 665.774 Kč a sníţeny 

výdaje o 895.877 Kč. 

ZO obce schválilo úpravu rozpočtu všemi 8 hlasy  

5. Starosta seznámil ZO se stanoviskem obce k rozšíření výroby převodových skříní v Nošovicích. 

Starosta citoval dopis obce, který byl zaslán na KÚ MSK – viz. Příloha č. 1 

6. Starosta vyzval Ing. Fobera, předsedu stavebního výboru, aby přítomné seznámil s výběrovým řízením 

na výměnu oken na sakrální kapli, protoţe z dotace zbylo ještě cca 39.000,- Kč, které by byla škoda 

neprofinancovat. Komise pro výběrové řízení oslovila 3 firmy, pro zaslání cenové nabídky. Komise pro 

výběrové řízení hodnotila nabídkovou cenu a záruční lhůty na provedené práce. Komise pro výběrové 

řízení předloţila ZO toto pořadí: 

III. místo  AK PLUS NOVOSTAV s. r. o.   76.045,--Kč 

 II. místo OKNA - fa Niedoba    70.111,--Kč 

I. místo fa DOMSTER, spol. s. r. o.   64.934,--Kč 

 

ZO schvaluje výběr firmy DOMASTER spol. s. r. o. všemi 8 hlasy. 
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7. Žádosti o neinvestiční dotace: 

Dodatečně přišly na obec ţádosti z těchto volnočasových aktivit: 

Přírodovědný krouţek  schválena dotace 2.000,--Kč 

Vědeckotechnický krouţek schválena dotace 2.000,--Kč 

Mateřské centrum ovečka schválena dotace 3.000,--Kč 

 

Všechny dotace byly odsouhlaseny všemi 8 hlasy  
   

8. Na pracovní poradě byly projednány dotace o programu POV a to na zpevnění plochy u katolického 

kostela a u evangelické kaple. Těmito zpevněnými plochami by se vyřešilo nedostatečné místo 

manipulačních prostor u těchto objektů. Ţádost o dotaci z programu o obnovu venkova ve výši 

660.000,--Kč. Další ţádost je na výstavbu obsluţné komunikace u převaděče – ODS a. s. zpracovala 

rozpočet na 1.400.000,--Kč. 

Dotaz pana Staňka – u katolického kostela jde o prodlouţení stávající odstavné plochy? 

Starosta – ano. 

ZO schválilo žádost obce Střítež na rok 2010 všemi 8 hlasy 

ZO schválilo výstavbu obslužné komunikace pro novostavebníky všemi 8 hlasy 

 

9. Ţádost manţelů Smrčkových na napojení na místní obecní vodovod. Manţelé Smrčkovi jsou majitelé 

chatky u převaděče.  

ZO schválilo realizaci připojení na náklady zhotovitele všemi 8 hlasy.   

   

10. Cena vody  

Severomoravské vodovody a kanalizace oznámily změnu ceny vodného s účinností od 1. 1. 2010.  

Cena vodného bude následující: 

Pitná voda   27,91 Kč/m
3 

bez DPH 30,70 Kč/m
3
 včetně DPH 

 

Obec stanovila cenu vodného pro odběratele z obecního vodovodního řádu v ceně 30,70,-Kč/m
3
. 

ZO schválilo cenu vodného na 30,70,-Kč všemi 8 hlasy    

11. Záměr prodeje pozemků p.č. 1113/4 – ZO obce Stříteţ souhlasí se záměrem prodeje pozemků p.č. 

1113/4. Jedná se cca o 12 arů pozemků. Záměr prodeje pozemku bude prezentován na úřední desce 

obce Stříteţ 

ZO schválilo záměr prodeje pozemku č. 1113/4 všemi 8 hlasy.  

 

12. Starosta seznámil ZO s výrokem rozhodnutí MěÚ Třinec odboru ţivotního prostředí pro stanovení 

finančního odvodu za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu o výměře 730 m
2
 z pozemku 

KN 559 pro stavbu objektu pro tělovýchovu ve výši 4015,-Kč (slovy čtyřitisícepatnáct korun českých). 

Z této částky nám bude vráceno 40%.  

 

13. Smlouvy na rok 2010 

Starosta na pracovní poradě seznámil členy ZO s uzavřením pracovních smluv na dobu určitou pro 

správce hřbitovů, správce kulturního domu a správce víceúčelového sportovního hřiště. Pracovní 

smlouvy budou uzavřeny na dobu určitou s účinností od 1. 1. 2010 do 31.12.2010 Smlouvy na rok 2010 

se uzavřou s paní Neumannovou, p. Landeckým, p. Košutem, p.Lipowským a p. Raszkou, jehoţ 

smlouva bude platná od 1.4.2010 do 30.11.2010.   

ZO schválilo smlouvy všemi 8 hlasy.   
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14. ZO obce Stříteţ opětovně projednalo podnět na II. změnu územního plánu, kterou podal pan Tomáš 

Tomoszek. Protoţe se celá věc táhne jiţ nějakou dobu, uskutečnilo se místní šetření se zastupiteli obce 

Stříteţ přímo u pana Tomoszka. Na tomto šetření byli přítomni: Starosta obce, p. Staněk, Ing. Fober, 

Ing. Gajdacz, Ing. Kajzar, Ing. Waloszek, paní Pyszková se omluvila. Na tomto šetření byli zastupitelé 

ujištěni, ţe se jedná o legalizaci jiţ stávajících objektů a ne o výstavbu dalších. Ing. Tomoszek vyslovil 

obavu, ţe se jedná o osobní věc některých zastupitelů, kteří jsou neustále proti němu. Syn by se rád stal 

občanem obce Stříteţ a rád by podnikal v zemědělství. 

ZO stanovilo postup, aby mohl být schválen podnět pro II. změnu územního plánu pro pana Tomáše 

Tomoszka.  

 

ZO požaduje od pana Tomoszka geometrické zaměření pozemků pro II. změnu úz. plánu.   

 

15. Na sněmu starostů byli starostové obcí poţádáni, aby dodatečně schválili závěrečný účet Sdruţení obcí 

povodí Stonávky, který sice jiţ jednou v ZO byl projednáván a odsouhlasen, ale v jiném znění. ZO 

bere na vědomí závěrečný účet a hospodaření sdružení obcí povodí Stonávky za rok 2008 bez 

výhrad.  

 

16. Na ţádost společenství nájemníků domu čp. 240, byl upozorněn OÚ, na odvoz fekalů, vypouštěných do 

ČOV. Byl objednán odvoz a zpětně refakturován na společenství domu č. p. 240. Zároveň se provedlo 

vyčištění potrubí k ČOV.  

 

Pan Kloda podal ţádost na odkoupení pozemků. Byly jasně stanoveny podmínky k prodeji pozemků 

panu Klodovi, které byly specifikovány v dopise, který mu byl odeslán JUDr. Lasotovou. ZO trvá na 

podmínkách pro odprodej parcel stanovených v dopise.  

 

17. Pan Staněk se dotazoval na opravy VO, které provádí pan Riedel. Po jeho opravě je totiţ VO vţdy 

funkční max. 4 dny a pak zase nesvítí.  

Starosta – budeme to řešit  

 

18. Pan Kajzar – otázka čekárny na vlakovém nádraţí. Upozornil, ţe čekárna je sice opravena, ale je 

otevřená pouze přes týden a to cca od 03:30 do 12:00, odpoledne a o víkendech se lidé, kteří čekají na 

vlak, nemají kde schovat před nepřízní počasí.  

Starosta – budeme se písemnou formou dotazovat Českých drah. 

 

19. Pan Staněk – je zde ještě další problém. Je škoda, ţe autobusové a vlakové spoje na sebe nenavazují. 

Někteří lidé bohuţel často vidí, jak jim odjíţdí autobus a jsou nuceni jít pěšky aţ do Vělopolí. Mohly 

by se oslovit i okolní obce. Toto není problém jen obce Stříteţ. 

Starosta – s tímto nedostatkem oslovím starosty sousedních obcí.  

 

20. Pan Siwý upozornil, ţe krajský úřad potvrdil rozhodnutí stavebního úřadu Třinec o umístění stavby 

silnice RK  1/11 v úseku  Oldřichovice - Bystřice. Bylo tam také podáno odvolání proti územnímu 

rozhodnutí jako u nás. Protoţe bude rozhodnuto uţ brzy i o našem odvolání ptal se p. Siwý  zda naše 

obec vede jednání o zalesnění kolem RK 1/11 tak, jak to máme v územním plánu. 

Také upozornil na blíţící se schválení zásad územního rozvoje kraje, k tomu, ţe obec rovněţ podala 

námitku a ţádost o zařazeni do původní specifické oblasti tak, jak tomu bylo doposud. Ptal jsem se, zda 

obec vede na podporu naší ţádosti jednání s krajem. 

Pro pana Siwého byla čest dělat na minulé ZO ověřovatele zápisu a usnesení. Myslí si, ţe dělat 

zapisovatelé zápisu mají sloţitou práci, ţe je velice sloţité napsat zápis a dodrţet jeho věrohodnost. 

Navrhl zastupitelstvu zváţit nákup diktafonu.  
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Paní Mikulová – není naší povinností vyvěšovat zápis. Z okolních obcí máme zápisy nejpodrobnější. 

Všichni se našimi zápisy baví. Nevidím důvod, proč by se mělo zasedání ZO nahrávat. ZO je veřejné, 

takţe pokud to někoho zajímá, je srdečně vítán. 

 

21. Na závěr ZO popřál starosta všem přítomným krásné proţití vánočních svátků a do nového roku hodně 

zdraví, lásky a občanského porozumění. 

Všem přítomným poděkoval za účast 

 

 
 

Starosta ukončil zasedání ZO v 19:01 hodin. 
 

 

 

Zapsala: Veronika Mikulová, DiS.                                                                              

 

Podpis zapisovatelky…………………….. 

 

 

 

 

Podpisy ověřovatelů zápisu:              Podpis starosty obce:                                                                       

 

 

Marie Pyszková   ………………………..   ……………………………… 

                                               Stanislav Plekanec 

Ing. Šárka Zawadzská ………………………..     starosta obce 

 

 


