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Zápis z XXXVII. zasedání ZO Střítež 

ze dne 22. 3. 2010 

 

1. Starosta obce zahájil zasedání ZO v 17..00 hod, přítomno bylo 8 členů 

ZO, p. Struharňanský se dostavil v 17.10 hod. 

V úvodu p. starosta přivítal hosta npor. Mgr. Michala Berku, který krátce 

informoval o činnosti Obvodního oddělení Policie ČR v Hnojníku – 

ochrana majetku, dopravní situace, dopravní značky – označení obce 

v polském jazyce 

- 22. 5. 2010 od 15 -17.00 hod na hřišti v Hnojníku proběhne den IZS 

- v červnu program pro školy 

2. Program zasedání schválen 8 hlasy, úkol z předcházejícího usnesení 

splněn 

3. Za ověřovatele zápisu byli zvoleni p. Jaromír Chudý a p. Marie Pyszková 

– 9 hlasů pro 

4. 22.3.2010 v 10.00 proběhlo výběrové řízení na Revitalizaci centra obce – 

dotace z  ROP MSK. Přihlásilo se celkem 11 firem, 5 nabídek – 

nedostatky formálního rázu -vyřazeny. Hlavní kritéria výběru: cena, 

termín provedení, doba záruky. I. místo CSK – INVEST, s.r.o., Olšová 

1165, 739 61 Třinec. Jednání proběhne s firmou 23.3.2010. Jako druhá se 

umístila firma DOMASTER spol. s r.o. (cena sice o 200 tis. niţší, ale 

délka záruky je vyšší u firmy, která se umístila, jako první). Členové 

výběrové komise:  Daniel Rakus, Ing. Jakub Kučera, Ing. Fober Miroslav, 

Ing. Kowalczyk František, Ing. Gajdacz Karel 

- Výsledky výběrového řízení schváleny 8 hlasy, Mgr. Molin se zdrţel 

hlasování. 

5. Prodejna  Potravin Labuda - byl vybrán nový nájemce. Přihlášení: 

Staroňová Marcela,  Ropice a Gabriela Sokolíková,  Stříteţ. Výběrová 

komise:  Struharňanský Milan, Ing. Fober Miroslav, Plekanec Stanislav, 

Mikulová Veronika, Dis. Pro podrobněji zpracovaný záměr a skutečnost, 

ţe je občankou obce byla vybrána p. Sokolíková. Smlouvu o nájmu 

zpracovala  Judr. Lasotová. Byly rovněţ přepracovány smlouvy se 

stávajícími nájemci ostatních nebytových prostor.  Došlo ke změně ceny 

nájmu – cena za 1 m2 činí 70,- Kč u všech nájemců. Cena energií, vody a 

odvozu fekálií bude hrazena samostatně. Komise posoudila podnikatelský 
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záměr u obou zájemců. Podnikatelský záměr p. Sokolikové  byl konkrétní 

a věcný a tudíţ byl vybrán jako nejlepší. Z důvodů špatného technického 

stavu prodejny bude vzata v úvahu ţádost o prominutí nájmu za první 3 

měcíce. 

6. Byl proveden energetický audit domu sluţeb a ZŠ a MŠ Stříteţ. Tento 

bod bude podrobně projednán na dalším zasedání. 

7. Euro-Net – obec Stříteţ se po delším jednání jako poslední připojuje 

k tomuto projektu. Finanční spoluúčast je 38 tis. Kč. Jedná se o prezentaci 

obce (světelná tabule ve Frýdku-Místku, 20 min. film a další propagace). 

Pro vstup do projektu  hlasovalo 7 členů, 2 členové proti – ing. 

Zawadzká, p. Staněk 

8. II. Změna územního plánu obce – byly ještě schváleny dvě ţádosti a to 

manţelů Wewiorkových a p. Neugebauerové – ţádosti po projednání 

s ing. Stefkem doporučeny ke schválení. Ţádost manţelů Pfeiferových – 

nedoporučeno na změnu. Hlasování: 8 hlasů pro, hlasování se neúčastnil 

ing. Kajzar 

- P. Siwý - poţadavek na specifikaci co lze a co nelze v ÚP v rámci 

dopravního koridoru upravit . Dle vyjádření ombudsmana lze realizovat 

všechny stavby. Je moţno v části D - poţadovat, aby nedošlo k navýšení 

kapacity nákladní přepravy, poţadavek na dodrţení hlukových limitů.  

- Starosta obce uloţil ing. Waloszkovi zjistit, zda je to moţné – schůzka 

s ing. Stefkem a Ateliérem Archplan Ostrava termín do 30.3.2010 

9. Různé: 

- Chodník  směrem  od nádraţí podél silnice III/4763 bude součástí 

revitalizace centra, abychom ho do tohoto projektu mohli zahrnout je 

potřeba uzavřít smlouvu s MSK – Správou silnic. Smlouva schválena 9 

hlasy. 

- Jasanová  alej k bytovému domu čp. 240 – je ve velmi zchátralém stavu 

– souhlas udělila p. Mračanská z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, 

proto byl vypracován znalecký posudek na cenu dříví, která je dle odhadu 

ing. Kukucze 26 209,- Kč. Kácení provede firma za tuto odhadní cenu. 

Bude provedeno nové osázení.  Pro kácení stromů se vyjádřilo 7 členů 

ZO. 

- 9 hlasy byl schválen příspěvek na plavecký výcvik ţákům PZŠ Hnojník  

ve výši 300,- Kč na ţáka. 

- 9 hlasy byla rovněţ schválena ţádost na skácení kaštanu – p. Bonček 
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- Manţelé Santariusovi poţádali o pronájem vodní plochy a části 

pozemku, který sousedí s jejich zahradou. Chtějí rybníček vyčistit, osázet 

a zvelebit tento kousek v naší obci pro radost všech. 

- Informace stavebního výboru: Je nutno urychleně řešit napojení na 

vodovod pro stavebníky, kteří zakoupili obecní pozemky u OÚ. Na 

napojení čeká p. Lokay, p. Dalová. Nebylo to dříve dořešeno. Napojení na 

hlavní vodovodní řád bude provedeno protlakem u p. Řehuly. Vyřízení 

dokumentace po p. Targoszové nyní převzala ing.  Zientková. Po vydání 

stavebního povolení je moţné začít s realizací. Proto je nutno přehodnotit 

pořadí investic, nejdříve udělat vodovod a pak aţ osvětlení na Zálesí. 

Schváleno 8 hlasy. Mgr. Molin jednání opustil (19.30 hod) 

- Pro plánovanou výstavbu vodovodu je nutno uzavřít smlouvu o 

provozování tohoto díla s SmVaK – návrh smlouvy schválen 8 hlasy. 

- Dále je nutno řešit napojení na vodovod a komunikaci pozemků u 

převaděče- hlasování – 8 hlasů pro 

- Jako kaţdý rok jsme obdrţeli fakturu na zaplacení členského příspěvku 

Regionální radě Třinec. 

- Proběhlo seznámení se strategií rozvoje MSK ,  konkrétně s odpovědí 

MŢP 

- Poslední týden v květnu se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny 

parlamentu ČR. Starosta obce ustanoví jako v předcházejících letec počet 

členů okrskové volební komise a to v počtu 7 členů. 

- Ke schválení byla rovněţ předloţena smlouva s firmou DIGIS, která 

zajišťuje provedení potřebných změn do programu katastr nemovitosti pro 

naši obec. Smlouva byla schválena 7 hlasy. 

- Dále ZO schválilo ţádost o příspěvek ve výši 500,- Kč pro cvičení ţen a 

to 7 hlasy pro. 

- Ţádost o rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku ZŠ aMŠ 

schválena 7 hlasy. 

- Starosta obce rovněţ informoval o poslední úpravě rozpočtu obce, která 

byla provedena společně s předsedkyní finančního komise v závěru roku. 
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- Ţádost o dotaci Svazu tělesně a zdravotně postiţených byla odloţena. 

Na základě poţadavků občanů bude prověřeno, zda jsou členy svazu i 

občané naší obce, údajně členství zrušili a členy jsou pouze zdraví lidé. 

10. Diskuse: 

- p. Staněk – dotaz na Regionální radu, co pro nás vlastně zajišťuje – 

především se jedná o podporu turismu a propagaci obce. 

- p. Tomala – Bude se opět pokračovat se stavbou u p. Tomoszka a bude 

opět kolem jezdit ta spousta nákladních aut? Má zákaz výstavby. Nemá 

doposud potřebné doklady v pořádku. Hodlá na pozemku chovat ovce. 

- p. Lipowski vyzvedl velmi kladně pomoc p. Tomoszka, kdy pomohl s 

vyčištěním příkopu a poloţení betonových ţlabů, aby nedocházelo ke 

škodám na majetku u ing. Szkandery. 

- ing. Kajzar navrhuje sundat dvojjazyčné nápisy 

- p. Siwý – má opět zájem poslat vyjádření k územnímu řízení ve věci 

optimalizace trati a vybudování bezúvraťové tratě v úseku  Nošovice – 

FM . 

- p. Lipowský se vrací k energetickému auditu a připomíná, ţe se hodně 

ušetřilo, kdyţ chodil vypínat plynové kotle. 

11. Závěr zasedání: Starosta obce p. Stanislav Plekanec poděkoval všem 

přítomným za účast a jednání v 20.20 hod. ukončil. 

 

Podpisy ověřovatelů zápisu:          Podpis starosty 

obce: 

Jaromír Chudý ….…………           Stanislav Plekanec 

Marie  Pyszková ..…………                 

Podpis zapisovatelky:                                                      

Jiřina Bujoková ……… 

 

 


