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Zápis z XXXIX. zasedání ZO Střítež 

ze dne 30.06. 2010 

 

 

 

1) Starosta obce zahájil zasedání ZO v 17.15 hod., přítomno bylo 5 členů ZO,  Ing. Vilém 

Waloszek – neomluven, p. Pyszková Marie, Lubomír Staněk, Mgr. Jaroslav Molin-omluveni.  

      Starosta zajistil účast p. Struharňanského, který byl na odpolední směně v TŢ Třinec, z důvodů,       

      aby zasedání bylo usnášeníschopné.Jmenovanému bude proplacena refundace mzdy. 

 

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

Schváleno 5 hlasy. 

 

3)  Přednesený program jednání byl schválen 5 – hlasy. 

4) I. Rozpočtová změna byla  schválená ZO. 

Schváleno 5 hlasy. 

 

5)   Z důvodů víceprací při výstavbě objektu pro tělovýchovu ( šatny  a sociální zařízení )     

      byl schválen Dodatek ke smlouvě o dílo č. D/01/07/09 ze dne 24.8. 2009. Za investorský   

      dozor na této výstavbě je zodpovědný ing. Fober Miroslav. 

      Schváleno 5 hlasy. 

 

6)   ZO odsouhlasilo posouzení návrhu na II. změnu ÚP navrhovateli: 

       p. Košut Rudolf, 739 61 Třinec, Sosnová 360, ţádost ze dne 2.6.2010,č.j. OS/00392/2010,  

       parc.č. 875/3 – navrhovaná změna vyuţití: změna pozemku na plochu s moţností výstavby                                         

     oplocení a zahradního domku. 

     Schváleno 5 hlasy. 

 

7) Byla schválená kupní smlouva o prodeji pozemku č. 1113/4 o výměře 1357 m2 mezi obci 

Stříteţ a manţely Davida a Mgr. Dagmar Laryszové včetně způsobu úhrady. 

Schváleno 5 hlasy. 

 

8) Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 12/1125 ze dne 23.6. 2010 rozhodlo o poskytnutí  

účelové neinvestiční dotace ve výši 15 000,- Kč obci Stříteţ, určené k financování prvotních 

nákladů a nezbytných opatření v rámci přijatého krizového stavu, obcím postiţeným povodní a 

o přijetí „Podmínek pouţití neinvestiční účelové dotace“ z rozpočtu MSK. 

       Schváleno 5 hlasy. 

 

9) V rámci opatření při řešení povodní v obci Stříteţ byl ZO schválen nákup kalového čerpadla 

typ MP-66-3 pro SDH.  

      Schváleno 5 hlasy. 

 

 10) Dopisem ze dne 17.6.2010 obec Sříteţ poţádala Ministerstvo pro místní rozvoj o souhlas se  

       změnou termínových parametrů o poskytnutí dotace na realizaci akce Oprava kaple ve Stříteţi 

       evidenční číslo 217D115008741. Na základě této ţádosti MMR provedlo změnu rozhodnutí 

       o poskytnutí dotace v termínu k 31.1. 2011. 

        Schváleno 5 hlasy.                                                                                                                    

 11)  ZO bere na vědomí informace o předběţné organizaci ZŠ pro školní rok 2010/2011  

 

 12)  ZO obce Stříteţ bere na vědomí závěrečný účet a hospodaření Sdruţení obcí povodí 

        Stonávky za rok 2009 bez výhrad. 

 

13) Byla schválená smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi  
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obcí Stříteţ a společnosti ČEZ Distribuce a.s. zastoupená p. ing. Martinem Bartečkem za  

účelem výstavby kabelové přípojky nízkého napětí na parc.č. 1118/2, 1118/11, 1118/12 – 

číslo smlouvy IP-12-8007819-1 (Stříteţ-Pfeifer, přípojka NN). 

Schváleno 5 hlasy.                                                                                                
                                            

14) V důsledku výstavby MK a prodlouţení vodovodního řádu v k.ú. Stříteţ p.č. 1113/2 obec 

poţádala Český Hydrometeorologický Ústav o souhlas se zřízením věcného břemene a vstupu 

na pozemek p.č.1113/1. Této ţádosti bylo vyhověno pod podmínkou, ţe při výstavbě nebude 

překročena vzdálenost 5 m od středu vrtu. ZO bere na vědomí ţádost obce Stříteţ ke 

smlouvě č. 6H018b/2008 o zřízení věcného břemene a vstupu na pozemek . 

 

15) Obec Stříteţ dne 26.5. 2010  poţádala MěU Třinec Odbor ŢP a zemědělství o stavební  

povolení k vodním dílům „Rozšíření Vodovodu“ v k.ú. Stříteţ. Obsahem ţádosti je stavba  

vodovodního řádu v celkové délce 186 metrů, která bude napojena na stávající vodovodní řád. 

Stavba bude slouţit k zásobování obyvatelstva pitnou vodou. ZO bere na vědomí . 

 

16) ZO odsouhlasilo 9 členů do ZO pro komunální volby konané ve dnech 15. – 16.10. 2010 

Schváleno 5 hlasy.  

 

17) Starosta obce ukládá ing. Waloszkovi- zástupci starosty- urychleně zabezpečit podpisy  

dotčených subjektů, práva vzdání se odvolání proti vodoprávnímu řízení na prodlouţení  

vodovodního řádu v k.ú. Stříteţ v termínu do 8.7.2010. 

 

18) Byla schválená odměna v celkové výši 5 000,- Kč pracovníkům občanského sdruţení Česko- 

Ruská Společnost, kteří budou organizačně zajišťovat ozdravný pobyt dětem z Ukrajiny – 

dětem českého původu, které zdravotně postihla tragédie Černobylské jaderné elektrárny. 

Ozdravný pobyt se uskuteční ve dnech od 20.7. – 7.8. 2010 v ozdravném zařízení Ondráš 

v obci Komorní Lhotka.  

Schváleno 5 hlasy. 

 

19) ZO schválilo neúčelovou dotaci ve výši 1 500-, Kč pro občany obce Stříteţ, kteří jsou  

sdruţení ve Svazu zdravotně postiţených.  

        Schváleno 5 hlasy. 

   

20) Starosta informuje o stavu rekonstrukce evangelické kaple a taktéţ o stavu příprav  

výběrového řízení na Revitalizaci centra obce Stříteţ a projektu – Hrajeme si venku. 

ZO bere na vědomí. 

 

21) Pro volejbalový turnaj o – Pohár starosty obce  - zajistí p. Jaromír Chudý 3 poháry v celkové  

hodnotě 1 500,- Kč. Turnaj se má konat v měsíci září 2010. Organizační zajištění 

volejbalového turnaje včetně finančního rozpočtu ve výši 1 500,- Kč + 1 500,-Kč(3 poháry) 

odsouhlasilo ZO. 

Schváleno 5 hlasy. 

 

 

22) ZO rovněţ odsouhlasilo organizační zajištění tenisového turnaje – OPEN MASTERS – 

včetně finančního rozpočtu ve výši 3 000,- Kč – termín září 2010. 

Schváleno 5 hlasy. 

 

23) Starosta obce ukládá komisi pro ochranu ţivotního prostředí ve spolupráci s obecním úřadem 

zpracování návrhu Obecně závazné vyhlášky o ochraně veř. pořádku, nočního klidu a dodrţo- 

vání čistoty na území obce Stříteţ-termín září 2010,zodp.p.Pyszková a Mikulová DiS. 

 

24) Ve smyslu dopisu ze dne 30.6. 2010 zn. OS/00455/2010/328 zaslaném na KÚ MSK Odbor 
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územního plánování a stavebního řádu a kultury ZO schválilo Námitky obce Stříteţ k 

Zásadám územního rozvoje MSK pro opakované projednání. 

Schváleno 5 hlasy. 

 

25) ZO odsouhlasilo zřízení věcného břemene na obecní pozemky parc.č. 82/1 pro Společenství 

vlastníků domu č.p. 240 a na pozemek parc.č. 814/4 pro Společenství vlastníků domu č.p.171. 

Schváleno 5 hlasy. 

 

26) ZO schválilo návrh výměny pozemku č. 488 v k.ú. Stříteţ za pozemek 499/1. Po geome- 

trickém zaměření patřičný pozemek bude slouţit pro příjezdovou místní komunikaci. 

Schváleno 5 hlasy. 

 

27) Dle dopisu ze dne 28.6. 2010 zn.OS/00453/2010 vlastníci pozemku 931/24, 931/25, 931/26, 

931/12, 933 ţádají o odkoupení části pozemku č.parc. 1147 a 498 za účelem příjezdu 

k jmenovaným parcelám z místní komunikace. ZO schvaluje záměr obce Stříteţ k odprodeji 

jednotlivých pozemků. 

  

        

       Různé 

 

- starosta informoval na základě dopisu zn. MěUT/32281/2010/ŢPaZ/Mo/201.6 ze dne 14.6. 

2010 o „Oznámení o zahájení správního řízení a nařízení ústního jednání“ z důvodu 

neoprávněného odnětí půdy ze ZPF na pozemku parc.č. 1118/5 

   -    TKO – přiblíţení – bude projednáváno na příštím zasedání ZO 

 

        Diskuse 

 

- p. Siwy informoval ZO o odvolání proti  Územnímu rozhodnutí – o umístění stavby SO  

520 Převodovkárna II- vyzval ZO, aby se taktéţ odvolali 

 

 

Starosta ukončil zasedání ve 19.30 hod. 

 

   

 

 

 

 

 

Podpisy ověřovatelů zápisu:     Podpis starosty obce: 

        Stanislav Plekanec 

Ing. Kajzar Jiří…………… 

      

Chudý Jaromír……………     ………………………….. 

 

 

Podpis zapisovatelky: 

 

Jana Chwistková……………………         

      


