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Usnesení z XXXVI. zasedání ZO Střítež 

 ze dne 27.01. 2010 

 

Zastupitelstvo obce 

(č. usnesení) 

36/596 

1) schvaluje program XXXVI. zasedání ZO Stříteţ 

36/597 

2) schvaluje sloţení návrhové komise a ověřovatelů zápisu ve sloţení:ing. Jiří Kajzar,Jaromír Chudý  

36/598 

3) ZO bere na vědomí podání informaci ing. Petra Martiňaka-předsedy svazku Mikroregiónu 

obcí povodí Stonávka v záleţitosti projektu EURO-NET. ZO obce rozhodne o spoluúčasti 

obce na uvedeném projektu na zasedání v měsíci únoru 2010.  

36/599 

4) ZO schvaluje stanovisko obce Stříteţ ke koncepci Strategie Rozvoje MSK na léta 2009-

2016  
 

36/600 

5) ZO schvaluje smlouvu o závazku veřejné sluţby ve veřejné linkové dopravě uzavřenou 

dle ust. §19 odst.3 zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o silniční dopravě) k zajištění ostatní dopravní obsluţnosti na 

území obce Stříteţ mezi Veolii Transport Morava a.s. a obci Stříteţ na rok 2010. 

36/601 

6) ZO schvaluje posouzení návrhu na II. změnu ÚP – obce Stříteţ v souladu s ustanovením 

§46 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

následujícím navrhovatelům: 

1. Ing. Jasek Petr a Anna – Stříteţ 46, 739 59 Stříteţ-změna na plochu 

s moţností výstavby RD, parc.č. 1030 

2. Mgr. Siwá Irena, Sídliště ONV 5, 737 01 Český Těšín-změna 

rozmístění RD na ploše parc.č. 1112/5, 1047 

3. Obec Stříteţ, 739 59 Stříteţ u Českého Těšína-změna na plochu 

s moţností výstavby RD ,parc.č. 1113/4 

4.   p. Tomoszek Tomáš – SNP 394, 735 61 Třinec  

Navrhovaná změna vyuţití: změna na plochu dokončení výstavby      

objektů přilehajících k objektu bydlení p. Tomáše Tomoszka,na p.č.       

1011/8,1011/6,1011/7,1018/6,1018/7,1011/2,1019/2,1021/1,1021/3,

1020(viz.přil.geometrický plán ze dne 5.1.2010 č. 3/2010. Úhrada 

nákladů na změnu:souhlasí s podílem na úhradě nákladů 

s pořízením a zpracováním ÚP. 
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36/602  

7) ZO schvaluje bezúplatné darování části pozemku parc.č. 1111 v k.ú. Stříteţ od p. Jiřího 

Kajzara a Ing. Evy Kajzarové, Novodvorská 3066, 738 01 Frýdek-Místek pro vybudování 

účelové komunikace a vodovodního řádu. Skutečná výměra bude určena za základě 

geometrického zaměření. 

36/603 

8)  ZO schvaluje bezúplatné darování části pozemku parc.č. 1103 v k.ú. Stříteţ od Anny a 

Jaroslava Wewiorkových, Stříteţ č. 8, 739 59 Stříteţ-pro vybudování účelové komunikace 

36/604 

9)  ZO schvaluje ţádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje z programu 

„Podpora obnovy a rozvoje venkova MSK“ na výstavbu MK. Projekt předkládá INNOVA 

Int. s.r.o. 

36/605 

10) ZO schvaluje smlouvu o dílo č. 2010001 na zpracování ţádosti o finanční podporu 

v rámci programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova MSK“ na rok 2010 s INNOVA 

Int. s.r.o. se sídlem Tyršova 1832/9, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava. 

36/606 

11) ZO schvaluje přijetí finanční dotace na projekt „Revitalizace centra obce“ financované 

z regionálního operačního programu Moravskoslezsko ve výši 5 514 095,- Kč-financování 

92,5%. 

36/607 

12) ZO schvaluje ţádost o poskytnuti dotace z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj 

s programem podpory pro „Obnovy venkova“ s názvem – Hrajeme si rádi venku. Ţádost 

je určena pro MŠ ve Stříteţi pro věkovou kategorii od 3 do 6 let. Projekt a ţádost o 

poskytnutí dotace byl zpracován STONAX o.p.s. 

36/608  

13) ZO schvaluje dodatek I/2010 (VIII.) ke zřizovací listině základní školy a mateřské školy 

Stříteţ. Jedná se o změnu zřizovací listiny v bodě V. 

36/609 

14) ZO schvaluje – DOHODU – o provedení práce uzavřenou v souladu s ustanovením § 75 

zákona č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce ve znění pozdějších předpisů mezi obci Stříteţ a 

ing. Miroslavem Foberem na investorský dozor-v rámci realizace obecních investičních 

veřejných zakázek. Smlouva je uzavřena na dobu určitou tj. do 31.12. 2010. 

36/610 

15) ZO schvaluje s účinnosti od 1.2. 2010 – poplatky za pronájem KD 

36/611 

16) ZO bere na vědomí oznámení o zahájení řízení o vydání návrhu územního plánu obce 

Vělopolí formou opatření obecní povahy a pozvání k veřejnému jednání ze dne 13.1.2010 

36/612 

17) ZO bere na vědomí informace z účasti starosty p. Stanislava Plekance a ing. Fobera 

Miroslava-předsedy-stav.výboru na veřejném projednávání v Niţných Lhotách 
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v záleţitosti výroby převodovek II. etapa-rozšíření v HMMC Nošovicích a účasti výše 

jmenovaných na veřejném projednávání koncepce strategie MSK na léta 2009-2016.   

36/613 

18) ZO schvaluje prodej pozemku na parc.č. 1113/4 za vyvolávací cenu 150,-Kč/m2. Cena 

můţe být v rámci výběrového řízení navyšená.  

36/614 

19) ZO schvaluje zpracování energetického auditu na objekt KD a domu sluţeb, zároveň 

schvaluje zpracování energetického auditu na objekt ZŠ a MŠ. Výzvu na zpracování zaslat 

3 firmám. 

Zodp.: starosta obce     termín: únor 2010 

36/615 

20) ZO schvaluje rozhodnutí o pořízení II. změny ÚP obce Stříteţ 

36/616 

21) ZO schvaluje ţádost na zpracování studie doplňující průzkumy a rozbory Fa Atelier Arch-                       

      plan Ostrava – zastoupenou Mgr. Karlem Zemanem 

      36/617 

22) ZO schvaluje provedení inventury majetku Obce Stříteţ za rok 2009 

36/618 

23) ZO schvaluje výpověď nájemní smlouvy č.1/2005 ze dne 1.8.2005 p. Labudovi Václavovi 

na provozování obchodní činnosti ze zdravotních důvodů.   

36/619 

24) ZO ukládá starostovi obce – zpracovat – NABÍDKU – na pronájem obecních prostorů za 

účelem provozování obchodní činnosti – Provoz Potravin. 

 

 

 

 

 

 

 

Podpisy ověřovatelů zápisu:                Podpis starosty obce: 

Ing. Jiří Kajzar….…………     Stanislav Plekanec 

Jaromír Chudý...…………                ……………………………… 

 

Podpis zapisovatelky:                                                      

Jana Chwistková ………… 


