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Usnesení z XXXV. zasedání ZO Střítež ze dne 16.12. 2009 

 
Zastupitelstvo obce 

(č. usnesení) 

 

      35/578 

1)   schvaluje program XXXV. zasedání ZO Střítež 

       

35/579 

2)  schvaluje složení návrhové komise a ověřovatelů zápisu ve složení: Ing. Šárka 

Zawadzká a paní Marie Pyszková 

      

35/580 

3)  ZO schvaluje rozpočet obce Střítež na rok 2010: příjmy ve výši Kč 7.317.251,- v 

členění dle přílohy č. 1 a výdaje ve výši Kč 11.229.100,- v členění dle přílohy č. 1. 

Rozpočet je schválen jako schodkový se zapojením zůstatku z minulých let.  Viz 

příloha č. 1, součástí rozpočtu je příspěvek na provoz Základní a Mateřské škole 

Střítež, okres Frýdek-Místek p. o. ve výši 940.000,-Kč, 40.000,-Kč na dofinancování 

platu učitelů a dotaci na soutěž „Rozvíjej se poupátko“ ve výši 15.000,-Kč.    

 35/581 

4)  ZO schvaluje úpravu rozpočtu IV. /2009 dle přílohy č. 2 

 

 35/582 

5)   ZO schvaluje stanovisko obce Střítež k rozšíření výroby převodových skříní v HMMC 

– II. etapa v Nošovicích 

       

35/583 

6)  ZO schvaluje v souladu s vydanou směrnicí k postupu pro zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu schválenou v ZO obce Střítež č. usn. 28/435 ze dne 27.5.2009 

výsledky výběrového řízení ze dne 7.12.2009 na dodání a montáž 2 ks oken a 

doporučuje  uzavření smlouvy o dílo pro sakrální kapli v tomto pořadí: 

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

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

 I.  místo FA DOMASTER     64.934,-- Kč 

       

35/584 

7)  ZO schvaluje na základě žádosti poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 2.000,-Kč 

volnočasovým aktivitám v obci Střítež a to elektrotechnickému a přírodovědnému 

kroužku a finanční částku ve výši 3.000,--Kč Mateřskému centru Ovečka. Dále ZO 

schvaluje neinvestiční dotaci svazu tělesně postižených ve výši 2.000,-Kč. 

      

35/585 

8)  ZO schvaluje žádost obce Střítež na rok 2010 o dotaci z POV MSK na výstavbu 

zpevněných ploch u ev. sakrální kaple p.č. 868/2 a u římskokatolického kostela parc. 

č. 1154 – projekt podaný v rámci Sdružení obce povodí Stonávky. 

       

35/586 

9)   ZO schvaluje výstavbu obslužné komunikace na parc. Č 1112,1113 pro 

novostavebníky. 
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35/587 

10)   ZO schvaluje žádost Milana a Vladislava Smrčkových pro napojení se na vlastní 

náklady na místní obecní vodovod na parc. č. 1124   

       

35/588 

11) ZO bere na vědomí oznámení o změně ceny vodného SMVaK na rok 2010 

            

           35/589 

12) ZO schvaluje s účinností od 1.1.2010 cenu pitné vody pro odběratele vody z obecního 

vodovodu ve výši 30,70 Kč/m
3
. Cena je odvozena od ceny SMVaK na rok 2010. 

             

35/590 

13)      ZO schvaluje záměr obce Střítež k prodeji pozemku parc. č. 1113/4. (uvedený záměr 

vyvěsit na úřední desce po dobu 15 dnů) 

 

 35/591 

14) ZO bere na vědomí – Výrok rozhodnutí – MěÚ Třinec odboru životního prostředí pro 

stanovení finančního odvodu za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu o 

výměře 730 m
2
 z pozemku KN 559 (ze 931/6) pro stavbu projektu pro tělovýchovu ve 

výši 4.015,-Kč (slovy čtyřitisícepatnáct korun českých) 

 

 35/592 

15) ZO schvaluje – pracovní smlouvy na dobu určitou s účinností od 1.1.2010 do 

31.12.2010:  

 p. Adamovi Lipowskému – správce KD 

 p. Miroslavu Košutovi – správce ev. Hřbitova 

 p. Gustavu Landeckému – správce římskokatolického hřbitova 

p. Ludvíku Raszkovi – správci sportovního areálu s účinností od 1.4.2010 do 

31.11.2009  

 

 35/593 

16) ZO bere na vědomí závěr revizní komise sdružení obcí povodí Stonávky, kontrola 

provedena 15.12.2008 

 

 35/594 

17) ZO bere na vědomí závěrečný účet a hospodaření Sdružení obcí povodí Stonávky za 

rok 2008 bez výhrad 

  

35/595 

18)  ZO schvaluje změnu provozní doby v obecní knihovně s účinností od 1. ledna 2010 

v rozsahu žádosti paní Kloskové - knihovnice 

 

  

Podpisy ověřovatelů zápisu:                Podpis starosty obce: 

Marie Pyszková………………………   Stanislav Plekanec 

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

podpis zapisovatelky:                                                      

Veronika Mikulová DiS. ……………………………    


