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Zápis z XXXVI. zasedání ZO Střítež 

 

ze dne 27.01. 2010 

 

 

 

1) Starosta obce zahájil zasedání ZO v 17.05 hod., přítomno bylo 6 členů ZO, Mgr. Molin 

Jaroslav a Pyszková Marie – omluveni, ing. Zawadzká Šárka přišla v 17.15 hod.   

2) Za ověřovatele zápisu byli zvoleni ing. Kajzar Jiří a Chudý Jaromír. 

Schváleno 6 hlasy. 

3) Přednesený program jednání byl schválen – 6 hlasy 

4)  Na začátku zasedání starosta přivítal předsedu Sdruţení obcí povodí Stonávka  ing. Petra 

Martiňáka. Jeho úkolem bylo seznámit ZO v záleţitosti projektu EURO-NET, jehoţ cílem je 

přeshraniční spolupráce při zapojení všech obcí sdruţení povodí Stonávka. ZO obce rozhodne 

o spoluúčasti obce na uvedeném projektu na zasedání v měsíci únoru 2010. 

ZO tuto informaci bere na vědomí. 

5) Stanovisko obce Stříteţ ke koncepci Strategie Rozvoje MSK na léta 2009 – 2016 zaslané 

dopisem dne 25.1. 2010 zn.č. OS/00053/2010/246/Chw na MŢP Praha bylo odsouhlaseno ZO. 

Schváleno 7 hlasy. 

6)   Smlouva o závazku veřejné sluţby ve veřejné linkové dopravě uzavřena dle ust. §19 odst. 3                                                                                                          

       zákona č.111/1994 Sb. o silniční dopravě mezi obci Stříteţ a Veolii Transport Morava a.s. 

       na rok 2010 byla ZO odsouhlasena. 

       Schváleno 7 hlasy. 

7)   ZO odsouhlasilo posouzení návrhu na II. změnu ÚP následujícím navrhovatelům: 

 

       -  Ing. Jasek Petr a Anna  -  parc.č.1030-změna na plochu s moţností výstavby RD 

       -  Mgr.Siwá Irena             -  parc.č.1112/5, 1047-změna rozmístění RD  

       -  Obec Stříteţ                  -  parc.č.1113/4-změna na plochu s moţností výstavby RD 

       Schváleno 7 hlasy. 

 

       II. změna ÚP 

       Pan Bohumil Kuchař(Občanské sdruţení za zdravé ŢP) citoval dopis zaslaný dne  

       18.1.2010 na OÚ Stříteţ č.j. OS/00037/2010 ve věci nesouhlasného stanoviska O.S. s  

       pořízením změny ÚP pro nepovolené stavby p. Tomoszka. Starosta na tento dopis reagoval 

       stanoviskem , které citoval a vyzval členy ZO k osobnímu vyjádření se k uvedené kauze. Bylo  

       provedeno hlasování k podnětu na pořízení změny ÚP p. Tomáše Tomoszka v rozsahu          

       stanoveným geometrickým plánem. 

       Schváleno 5 - 1 - 1    
8) ZO bylo odsouhlasené bezúplatné darování části pozemku parc.č. 1111 v k.ú. Stříteţ 

od p. Jiřího Kajzara a ing. Evy Kajzarové pro vybudování účelové komunikace a vodo- 

vodního řádu. 

Schváleno 7 hlasy. 

9) ZO bylo odsouhlašene bezúplatné darování části pozemku parc.č. 1103 v k.ú. Stříteţ 

od Anny a Jaroslava Wewiorkových pro vybudování účelové komunikace. 

Schváleno 7 hlasy.  

10) Byla schválená 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.   

       Schváleno 7 hlasy.                                                                                                         

11) ZO odsouhlasilo smlouvu o dílo č. 2010001 na zpracování ţádosti o finanční podporu v rámci 
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programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova MSK“ na rok 2010 s INNOVA Int. s.r.o. se  

      sídlem Ostrava-Moravská Ostrava.  

      Schváleno 7 hlasy. 

12) Bylo ZO schválené přijetí finanční dotace na projekt „Revitalizace centra obce“ financované 

z regionálního operačního programu Moravskoslezsko – financování 92,5% celk. nákladů. 

Schváleno 7 hlasy.                             

13)  ZO odsouhlasilo ţádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj s pro-                                                                             

       gramem podpory pro „Obnovy venkova“ s názvem – Hrajeme si rádi venku. Tato ţádost je   

       určena pro MŠ ve Stříteţi pro děti od 3 – 6 let. Tento projekt s ţádosti o poskytnutí dotace byl 

       zpracován – STONAX o.p.s. 

       Schváleno 7 hlasy.                                      

14) ZO byl odsouhlasen dodatek č. I/2010 ke zřizovací listině základní školy a mateřské školy 

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

Schváleno 7 hlasy. 

15) ZO odsouhlasilo  - DOHODU o provedení práce uzavřenou v souladu s ustanovením §75 

Zákona č.262/2006 Sb. zákoníku práce mezi obci Stříteţ a ing. Miroslavem Foberem na  

investorský dozor – v rámci realizace obecních investičních veřejných zakázek. Dohoda je 

uzavřena na dobu určitou tj. do 31.12. 2010. 

Schváleno 7 hlasy.  

 16)  S účinnosti od 1. 2. 2010 ZO odsouhlasilo poplatky za pronájem KD. 

Schváleno 7 hlasy. 

17)  Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání návrhu územního plánu obce Vě- 

 lopolí formou opatření obecné povahy a pozvání k veřejnému jednání ze dne 13. 1. 2010. 

        ZO bere na vědomí. 

18) Starosta Stanislav Plekanec a ing. Miroslav Fober – předseda stav. výboru se zúčastnili 

konání veřejného projednání v Niţných Lhotách v záleţitosti výroby převodovek II. etapa 

rozšíření v HMMC Nošovicích a zároveň podali informace o účasti na veřejném projedná-

vání koncepce strategie MSK na léta 2009 – 2016. 

         ZO bere na vědomí. 

19) Starosta informoval, ţe veškeré ţádostí ohledně prodeje pozemku p.č. 1113/4 se budou 

evidovat na OÚ do konce února 2010. Pak se uskuteční výběrové řízení na samotný prodej. 

ZO bere na vědomí. 

20) ZO odsouhlasilo zpracování energetického auditu na objekt KD, zároveň schvaluje zpra- 

cování energetického auditu na objekt ZŠ a MŠ. Výzva na zpracování bude zaslána 3 

firmám.  

        Zodp. starosta obce, termín: únor 2010 

Schváleno 7 hlasy.  

21) ZO odsouhlasilo rozhodnutí o pořízení II. změny ÚP obce Stříteţ. 

Schváleno 7 hlasy. 

22)   ZO schvaluje ţádost na zpracování studie doplňující průzkumy a rozbory Fa Atelier   

 Archplan Ostrava – zastoupena Mgr. Karlem Zemanem. 

        Schváleno 7 hlasy. 

 23)   Byla provedena inventura majetku obce za rok 2009  – předseda kontrolního výboru Staněk         

          Lubomír.  

          Schváleno 7 hlasy.                       

 24)   Bylo projednáno ukončení nájmu-výpovědí- obchod p. Labuda -  v co nejkratším moţném     

         termínu včetně uhrazení dluţných částek od 7/2009. 

         Zodp. starosta                

 25)   p. Siwy ţádá, aby bylo zahrnuto zalesnění svahu R 1/11 po celé délce v k.ú. Stříteţ.   

         Zjistí ing. Waloszek 
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Podpisy ověřovatelů zápisu:     Podpis starosty obce: 

 

        Stanislav Plekanec 

Ing. Jiří Kajzar……………………………. 

 

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

 

 

 

Podpis zapisovatelky: 

 

Jana Chwistková……………………………          

 

       


