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Usnesení z XXXIX. zasedání ZO Střítež 

 ze dne 30.06. 2010 

 

Zastupitelstvo obce 

(č. usnesení) 

39/673 

1) schvaluje program XXXIX. zasedání ZO Stříteţ 

39/674 

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

39/675 

3) schvaluje I. rozpočtovou změnu obce Stříteţ  

39/676 

4) schvaluje Dodatek ke smlouvě o dílo č. D/01/07/09 ze dne 24.8.2009-výstavba objektu 

pro tělovýchovu-výstavba šaten a sociálního zařízení-viz.příloha-Dodatek ke smlouvě… 

39/677 

5) 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) 

navrhovateli: p. Košut Rudolf, 739 61 Třinec, Sosnová 360, ţádost ze dne 2.6.2010, č.j. 

OS/00392/2010, parc. č.875/3-kú Stříteţ-navrhovaná změna využití:změna pozemku na 

plochu s moţností výstavby oplocení a zahradního domku. Stanovisko ZO: ZO schvaluje 

podnět pro II. změnu ÚP. 

39/678 

6) schvaluje kupní smlouvu o prodeji pozemku č. 1113/4 o výměře 1357 m2 uzavřenou 

podle ustanovení § 1. zákona č. 172/1991 Sb. mezi obci Stříteţ a kupujícím manţelům: 

Davidu Laryszovi a Mgr. Dagmar Laryszové včetně způsobu úhrady kupní smlouvy 

(viz.kupní smlouva).   

39/679  

7) schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace určené k financování prvotních nákladů a 

nezbytných opatření v rámci přijatého krizového stavu ve výši 15 tis. Kč od MSK a o 

přijetí „Podmínek pouţití neinvestiční účelové dotace“ z rozpočtu MSK dle přílohy č. 1 

tohoto usnesení 

39/680 

8)  schvaluje nákup kalového čerpadla typ MP-66-3 pro SDH jako nutné opatření při řešení 

povodni v obci Stříteţ (příloha viz.faktura) 

39/681 

9)  schvaluje termín vyhodnocení Vydání změnového rozhodnutí o poskytnutí dotace na 

realizaci akce „ Oprava kaple ve Stříteţi ev.č. 217D115 5008741 v termínu k 31.1. 2011  

39/682 

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

39/683 
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11) ZO obce Stříteţ bere na vědomí závěrečný účet a hospodaření Sdruţení obcí povodí 

Stonávky za rok 2009 bez výhrad  

39/684 

12) schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obci 

Stříteţ a společnosti ČEZ Distribuce a.s. zastoupenou 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) (viz.smlouva)  

39/685 

13) ZO bere na vědomí ţádost obce Stříteţ ke smlouvě č. 6HO18b/2008 o zřízení věcného 

břemene a vstup na pozemek parc.č. 1113/1 – kde je zřízen VRT-Hydrometeorologický 

ústav Ostrava 

39/686 

14) ZO bere na vědomí oznámení o zahájení vodoprávního řízení MěU Třinec odboru ŢP a 

zemědělství č. MěUT/28926/2010/02/ŢPaZ/Te ze dne 28.6. 2010 na prodlouţení 

vodovodního řádu v k.ú. Stříteţ   

39/687 

15) schvaluje počet členů 9 do ZO pro komunální volby, konané ve dnech 15.-16.10. 2010 

39/688 

16) 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. Důvod: urychlené vydání 

Stavebního povolení 

39/689 

17) schvaluje odměnu v celkové výši 5 000,- Kč pracovníkům , kteří budou organizačně 

zajišťovat ozdravný pobyt dětem z Ukrajiny postiţené Černobylskou tragédii v Beskydech 

ve dnech od 20.7. – 7.8. 2010, viz. seznam  

39/690 

18) schvaluje neúčelovou dotaci ve výši 1 500,- Kč pro občany obce Stříteţ, kteří jsou 

sdruţení ve Svazu zdravotně postiţených  

39/691 

19) ZO bere na vědomí informace o stavu rekonstrukce ev. kaple včetně informace o stavu 

příprav výběrového řízení na Revitalizaci centra obce a projektu - Hrajeme si venku  

39/692 

20) Starosta obce ukládá p. Jaromíru Chudému zajistit 3 poháry pro volejbalový turnaj o – 

Pohár Starosty Obce – v celkové hodnotě Kč 1 500,-  termín : do 31.8. 2010 

39/693 

21) schvaluje organizační zajištění volejbalového turnaje včetně finančního rozpočtu ve výši 

Kč 1 500,-  termín: září 

      39/694 

22) schvaluje organizační zajištění tenisového turnaje – OPEN MASTERS – včetně 

finančního rozpočtu v celkové výši 3 000,- Kč, termín: září 2010 



3 

 

39/695 

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

úřadem zpracování návrhu Obecně závaţné vyhlášky o ochraně veřejného pořádku, 

nočního klidu a dodrţování čistoty na území obce Stříteţ  

39/696 

24) schvaluje – námitky – obce Stříteţ k Zásadám územního rozvoje MSK pro opakované 

projednání 

39/697 

25) schvaluje 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 

39/698 

26) schvaluje výměnu pozemku č. 488 v k.ú. Stříteţ za pozemek 499/1 - po geometrickém 

zaměření jako příjezdovou místní komunikaci 

39/699 

27) schvaluje záměr obce Stříteţ odprodej pozemku parc.č.: 1147 a 498  

 

  

 

 

 

 

 

 

Podpisy ověřovatelů zápisu:                Podpis starosty obce: 

Ing. Kajzar Jiří…………     Stanislav Plekanec   

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

 

Podpis zapisovatelky:                                                      

Jana Chwistková ………… 


