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Usnesení z XXXVIII. zasedání ZO Střítež ze dne 10.05.2010 

 
Zastupitelstvo obce 

(č. usnesení) 

 

      38/649 

1)   schvaluje program XXXVIII. zasedání ZO Střítež 

       

38/650 

2)  schvaluje složení návrhové komise a ověřovatelů zápisu ve složení: 

 Ing. Kajzar Jiří 

 Ing. Zawadzká Šárka 

38/651 

3)  ZO schvaluje závěrečný účet obce střítež za rok 2009 včetně zprávy o provedení 

auditu bez výhrad    

 38/652 

4)  ZO schvaluje posouzení návrhu na II. Změnu ÚP obce Střítež v souladu s ustanovením 

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

navrhovatelům: 

 

 Ćmiel Stanislav, Střítež 7, 739 59 Střítež, žádost ze dne 28.2.2010, parc. č. 771/3 

– KÚ Střítež – navrhovaná změna využití: změna pozemku na plochu s možností 

výstavby RD. Stanovisko OZ - ZO schvaluje podnět pro II. Změnu ÚP – 

Příjezdovou komunikace k objektu RD realizovat na vlastní náklady 

 Bonacina Jaroslav, Palackého 440/11, 739 61 Třinec, žádost ze dne 18.2.2010, č. 

j. OS/00195/2010, p. č. 29,30/1, 31 kú Střítež – navrhovaná změna využití: změna 

pozemku na plochu s možností výstavby RD. Stanovisko OZ – ZO schvaluje 

povolení na oplocení na všechny uvedené pozemky 

 Morawcová Jana, Střítež 12, 739 59 Střítež, žádost ze dne 26.2.2010, č. j. 

OS/00201/2010, parc. č. 931/26 v kú Střítež – navrhovaná změna využití: změna 

pozemku na plochu s možností výstavby RD. Stanovisko pořizovatele – 

doporučuje tento návrh na změnu ÚP ke schválení ZO. ZO schvaluje uvedený 

podnět.  

 Baronovi Ing. Jan a Monika, Střítež 118, 739 59 Střítež, žádost ze dne 

9.12.2001, č. j. OS/00083/2009 parc. č. 771/17 v kú Střítež – navrhovaná změna 

využití: žádost o změnu ochranného pásma hřbitova. Stanovisko pořizovatele – 

uvedená parc. č. 771/17 je v ochranném pásmu hřbitova (§17 odst. 2 zákona č. 

256/2001 Sb. o pohřebnictví) – pořizovatel nedoporučuje návrh ke chválení v ZO. 

ZO neschvaluje uvedený návrh.   

 Machovi Jan a Naděžda, Střítež 117, 739 59 Střítež, žádost ze dne 28.2.2010, č. j. 

OS/00191/2010, parc. č. 735/6 - navrhovaná změna využití: změna pozemku na 

plochu s možností výstavby RD.  Stanovisko zřizovatele – uvedený návrh 

doporučujeme ke schválení v ZO. Stanovisko ZO – ZO uvedený návrh schvaluje. 

 Kubo Lubomír, Střítež 44, 739 59 Střítež, žádost ze dne 1.4.2010, č. j. 

OS/00231/2010 v kú Střítež, parc. č. 96, 99 – navrhovaná změna využití: změna 

pozemku na plochu s možností výstavby RD. Stanovisko zřizovatele – uvedený 

návrh doporučujeme ke schválení v ZO. ZO uvedený návrh schvaluje. 
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5) 38/653 

ZO schvaluje návrh doplnění textové části 2 změny ÚP obce Střítež, která se dotýká – 

doplnění „regulativů“ plochy D – dopravní koridory takto: „Využití nepřípustné“ – 

stavby a změny staveb, které by vedly nebo mohly vést ke zvýšení úrovně dnešního 

zatížení hlukem a vibracemi přilehlých ploch bydlení a „občanského vybavení“.  

6) 38/654 

ZO obce bere na vědomí informace k projektu Revitalizace centra obce Střítež 

CZ.1.10/4.1.00/03.00600 

7) 38/655 

  ZO schvaluje přijetí dotace ministerstva pro místní rozvoj na projekt č. 

217D115009232 – Hrajeme si rádi venku – ve výši 174.000,- Kč. Vlastní zdroje na 

uvedený projekt činí 75 tis. Kč  

8) 38/656 

 ZO schvaluje výpověď smlouvy o dílo č. 1/09/2009 – Kamenické centrum – Brenna – 

Polsko ze dne 9.9.2009, číslo usnesení 32/513 

9) 38/657 

 ZO schvaluje prodej pozemku p. č. 1113/4, 1196/5, 1196/19 v celkové výměře 1357 

m
2
. Za 190 Kč/m

2
 manželům Dagmar a Davidovi Laryszovým, bydliště: Masarykovo 

náměstí 1768/17, 664 51 Šlapanice, pro účely výstavby rodinného domku. Zpracování 

smlouvy bude zadáno JUDr. Lasotové. 

10) 38/658 

 ZO bere na vědomí správu z kontrolního dne výstavby objektu tělovýchovy – šatny a 

sociální zařízení ze dne 29.4.2010 přednesenou Ing. Miroslavem Foberem – 

investorský dozor pro výstavbu objektu.  

11) 38/659 

 ZO schvaluje přijetí darování části pozemku parc. č. 1173 na vybudování MK od pana 

Rudolfa Šebesty. 

12) 38/660 

 ZO schvaluje smlouvu o výpůjčce vodní  plochy na p.č . 112/1 a části pozemku p. č. 

565/1 uzavřenou podle ustanovení § 659 a následujících občanského zákoníku mezi 

obcí Střítež zastoupenou starostou obce p. Stanislavem Plekancem a manžely 

Martinem a Lenkou Santariusovými. (viz. smlouva o výpůjčce) 

13) 38/661 

 ZO schvaluje vyjádření obce Střítež k umístění stavby: Optimalizace trati OV-

Kunčice, F-M – Č.T., včetně PEÚ optimalizace žst. Č.T. 1 část zaslaného na adresu 

Magistrátu města F-M odboru UP a SŘ, odd. stavebního řádu dne 28.4.2010 

14) 38/662 

 ZO schvaluje podnět obce Střítež pro 1. Změnu územního plánu Frýdku-Místku, podle 

§47, odst. 2 stavebního zákona zaslaného magistrátu města F-M odboru ÚP a SŘ 

oddělení územního rozvoje dne 3.5.2010 
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15) 38/663 

 ZO schvaluje plánovací smlouvu uzavřenou v souladu s § 66 odst. 2 zák. č. 183/2006 

Sb. mezi obcí Střítež (investor výstavby) a žadateli – viz. Plánovací smlouva na 

vybudování nové veřejné infrastruktury – výstavba vodovodního řádu a obslužné 

komunikace v termínu do 31.10.2011 

16) 38/664 

 ZO bere na vědomí výpověď ze smlouvy o pronájmu pozemků PK 735/2 o výměře 

0,8393 ha danou společností TOZOS s. r. o. a to k 30.9.2010 

17) 38/665 

 ZO schvaluje – smlouvu o výpůjčce (viz. Příloha) – mezi obcí Střítež zastoupenou 

starostou obce p. Stanislavem Plekancem a Římskokatolickou farností Střítež u 

Českého Těšína zastoupenou ICLic. Kazimierzem  Plachtou, farářem, na dobu od 

1.6.2010 do 31.5.2020 

18) 38/666 

  ZO bere na vědomí zprávu a návrh opatření z jednání k problematice čerpání 

provozních a investičních nákladů z rozpočtu ZŠ a MŠ ze dne 19.4.2010. 

19)  38/667 

ZO schvaluje žádost pro volejbalový amatérský klub Devils Střítež na zakoupení 

volejbalové sítě. 

20)  38/668 

ZO schvaluje na základě vydané směrnice pro výběrové řízení k postupu pro 

zabudování veřejných zakázek malého rozsahu ze dne 28.5.2009 č. usn. 28/435, 

výsledky výběrového řízení na obložení kaple pískovcovým kamenem a práce 

formulované a obsažené ve výzvě (viz. příloha) 

1.místo – fa DOMASTER s. r. o.   cena 274.145,-Kč bez DPH 

cena 328.974,06 Kč vč. DPH 

2.místo – fa AKA. PLUS NOVOSTAV cena 307.352,-Kč bez DPH 

cena 368.822,10 Kč vč. DPH 

 3.místo – fa VES.IN    cena 311.639,-Kč bez DPH 

cena 373.967,03 Kč vč. DPH 

 Příloha: 1x vyhodnocení cenové nabídky 

21) 38/669 

ZO bere na vědomí závěrečný účet Sdružení obcí povodí Stonávky za rok 2009 včetně 

výroční zprávy o činnosti a hospodaření společnosti STONAX o. p. s. v roce 2009 

22) 38/670 

ZO bere na vědomí provedení asanace objektu nového zatrubnění a odizolování části 

venkovní stěny u kuchyně ZŠ fa DOMASTER s. r. o. 

23) 38/671 (smlouva ČEZ) 

ZO schvaluje 2 x smlouvu o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě do 

rozpěťové hladiny nízkého napětí (NN) mezi obcí Střítež zastoupenou starostou obce 
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Stanislavem Plekancem a provozovatele distribuční soustavy ČEZ Distribuce a. s. 

zastoupenou Ing. Miroslavem Broskevičem ved. odd. poskytování sítí VN, NN 

24) 38/672 

ZO schvaluje smlouvu o dílo č. D/01/05/10 uzavřenou dle §536 a následujících, 

zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění mezí obcí Střítež 

zastoupenou starostou obce Stanislavem Plekancem a fa DOMESTAR  spol. s. r. o. 

zastoupenou Ing. Jaroslavem Nogolem a Ing. Zbignievem Chodurou na stavební práce 

v rámci projektu Oprava sakrální kaple v obci Střítež ze dne 10.5.2010 v celkové 

hodnotě 274.145,-Kč bez DPH cena s DPH 328.974,-Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Podpisy ověřovatelů zápisu:                Podpis starosty obce: 

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

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

 

 

 

podpis zapisovatelky:                                                      

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


