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Zápis z XXXX. zasedání ZO Střítež 

ze dne 19. 07. 2010 

 

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

         p. Chudý omluven. 

V úvodu p. starosta přivítal všechny přítomné a seznámil je s jednotlivými 

body programu. 

2. Program zasedání schválen 8 hlasy. 

3. Za ověřovatele zápisu byly zvoleny p.  Marie Pyszková  a ing. Zawadzká  

          – 8 hlasů pro. 

4. Ministerstvo ţivotního prostředí vyhlásilo v době od 19.7. - 31.8.2010 

výzvu v rámci podpory programu Zelená úsporám dotační titul, v němţ bude 

celkem rozděleno aţ 6 miliard Kč. Dle směrnice č. 7/2010 je moţnost nejpozději 

do 31. 8. 2010 ţádat o dotaci na zateplení budovy a výměnu oken ZŠ a MŠ 

Stříteţ a rovněţ Obecního úřadu a kulturního domu, včetně domu sluţeb. Na 

zpracování ţádosti o dotaci byly osloveny 3 firmy. Dnes v 13.00 hod proběhlo 

výběrové řízení, s jehoţ výsledky seznámil předseda komise ing. Fober. Byla 

vybrána firma ASA EXPERT s cenou 30 tis. Kč včetně DPH pro zpracování 

obou dvou ţádostí. Ing. Fober informoval, ţe nedávno zpracované energetické 

audity je moţno zahrnout rovněţ do uznatelných nákladů v rámci vyhlášeného 

projektu. 

p. Siwý poznamenal, ţe škola nemá ţádné odvodnění. Zdi, které nasáknou 

spodní vodu, mohou mít po zateplení dalekosáhlejší následky, neţ přinesená 

úspora na energii. 

Ing. Fober odpověděl, ţe největší problém s vlhkými zdmi ve skladu školní 

jídelny byl odstraněn. Došlo totiţ k poškození ţlabu pod okapem u kůlny MŠ a 

tím stékala dešťová voda přímo pod základy budovy. 

Ing. Zawadzká upozorňuje, ţe téměř celá rezerva v rozpočtu obce je jiţ 

vyčerpaná a zda bude dostatek finančních prostředků pro zajištění podílu 

vlastních zdrojů. P. Starosta odpověděl, ţe bude navýšen rozpočet o částku 

prodaného pozemku a sníţena bude část prostředků určených na opravy 

místních komunikací. U ZŠ bude potřeba asi 280 tis. Kč, termín realizace bude o 

prázdninách 2010. 

P. starosta dal hlasovat, zda budeme ţádat o dotace „zelená úsporám“: 

a) pro čp. 118 ZŠ a MŠ Stříteţ – 8 hlasů pro 

b)pro OÚ a KD čp. 118 a dům sluţeb čp. 213 – 8 hlasů pro 

 

5. V rámci programu pro obnovu venkova dotační titul č. 2, proběhlo 



2 
 

výběrové řízení na projekt - Hrajeme si rádi venku -, který má za úkol upravit 

prostory před mateřskou školou.. První kolo veřejné soutěţe bylo neúspěšné, 

protoţe se nepřihlásil ţádný zájemce. Do druhého kola se přihlásili pouze 2 

ţadatelé a to Sport Club a Domaster. Ing. Fober zveřejnil výsledky tohoto 

výběrového řízení. Firma Sport Club nesplňovala rozsah poţadovaných prací, 

jelikoţ poţadovala, abychom sami provedli likvidaci staré besídky a terénní 

úpravy a začátek realizace stanovila na 1. 9. 2010. Coţ má být dle našich 

podmínek termín ukončení akce. Firma Domaster má cenu sice o něco vyšší tj. 

299 700,-- Kč, ale je schopna dodrţet námi poţadovaný termín, tak, aby si děti 

jiţ od 1. 9. mohly hrát na nově upraveném hřišti. Celkové náklady projektu 

stanovilo MMR na částku 249 tis. Kč, výše dotace bude činit 174 tis. Kč. Ze 

strany ministerstva jsme byli upozorněni na nejzazší termín pro podání výsledku 

výběrového řízení do 31. 8. 2010. Jinak bude řízení o dotaci zrušeno. 

Dojde k úpravě stávajícího pískoviště a vybudování ještě jednoho menšího 

včetně laviček pro děti, bude realizován nový kolotoč a houpačky, nový zahradní 

domek a osázená nová zeleň. Výsledky výběrového řízení pro realizaci tohoto 

projektu byly schváleny - 8 hlasů pro. 

Ke schválení byla rovněţ předloţena smlouva o dílo s firmou Domaster spol. s 

r.o. - tato smlouva byla schválena – 8 hlasy. 

6. Různé: 

- Starosta obce seznamuje s moţností oţivení ţádosti o dotaci na objekt pro 

tělovýchovu, objekt není dosud zkolaudován, tudíţ je moţno poţádat o dotaci 

před fází kolaudace. Předběţná schůzka s Dr. Novákem a Stonax o.p.s. jiţ 

proběhla. Bylo by potřeba schválit změnu ve vyuţití na celoroční provoz. Je 

moţné změnit vyuţití skladu na jiné účely např. sportovní účel, společenská 

místnost a podobně. A podle toho drobně upravit projektovou dokumentaci. 

Zastupitelstvo obce rozhodlo 8 hlasy, ţe místnost bude vyuţívaná pro sportovní 

účely. 

- Pan starosta dále informoval, ţe probíhá vodoprávní řízení na vybudování nové 

větve vodovodu od OÚ směrem k trafostanici. Vše nyní projednává MěÚ 

Třinec, odbor ŢPaZ. 

- MěÚ Třinec rovněţ projednává takzvaně černou stavbu. Jedná se o místní 

komunikaci vysypanou štěrkem u večerky Adélka, neboť nebylo vyřízeno odnětí 

půdy ze zemědělského půdního fondu. Obci nyní hrozí pokuta. Vynětí ze ZPF 

bylo provedeno. 

- Na Magistrátu města Frýdek-Místek proběhlo jednání s p. Primátorkou 

Richtrovou, zástupci fa. Hyundai a dalšími kompetentními osobami ve věci 

optimalizace trati. Za obec se jednání zúčastnil starosta obce, ing. Zawadzká 

dále p. Siwý, p. Machálek, p. Kuchař. Předloţení ţádosti o bezúvraťové 

napojení ve FM – dle 3. varianty EIA. Tato varianta nemůţe být zastupitelstvu 

města předloţena, neboť materiály se předkládají 14 dnů před jednáním, a to 

proběhne jiţ 23. 7. 2010. 
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- p. Richtrová jako senátorka navrhuje ještě jednání s MŢP. 

- fa. Hyundai poţaduje, aby bylo staţeno podané odvolání na realizaci – 

Převodovkárny – II. etapa. Zvláště ze strany Sdruţení za zdravé ţivotní prostředí 

obce Stříteţ. 

- fa. Hyundai bude rovněţ zasílat do všech domácností letákové zásilky, které 

dnes v několika vyhotoveních předloţila zastupitelstvu obce. V nich informuje o 

svých záměrech. 

- p. Siwý, který do letáku nahlédl, podotkl, ţe se jedná o ne zcela pravdivé 

informace. Dále uvedl některé další skutečnosti, které ukazují, ţe zatíţení tratě 

bude mnohem vyšší, neţ je uváděno. 

- P. Machálek podotýká, ţe jsme zřejmě trefili hřebík přímo na hlavičku. 

- P. Siwý dále navrhuje, abychom jako obec poţádali, stavební úřad, abychom se 

stali účastníky řízení ve věci průmyslové zóny v Horních Tošanovicích. 

- P. starosta uloţil p. Pyszkové jako předsedkyni komise ŢP, aby komise 

zpracovala námitky obce k vydanému územnímu rozhodnutí. 

- Ve středu bude zveřejněna výzva na výběrové řízení Revitalizace centra obce. 

7. Diskuse: 

- p. Pyszková upozorňuje na to, ţe polovina skruţe ţumpy na hřišti je odkrytá a 

hrozí nebezpeční, ţe tam můţe někdo spadnout. 

- p. Struharňanský – museli jsme na hřišti odpojit elektrickou přípojku, neboť 

došlo k jejímu poškození. 

- p. Lipowski říká, ţe kdybychom viděli, co všechno dělá mládeţ na hřišti, ani 

bychom tomu nevěřili. 

- p. Pyszková se zajímá proč p. Sokolík má v nájemní smlouvě rampu, kterou 

vůbec nepouţívá. 

- P. starosta ujišťuje, ţe se touto věcí bude zabývat. 

Jednání bylo ukončeno v 18.40 hod starostou obce. 

 

 

 

 

Podpisy ověřovatelů zápisu:                 Podpis starosty obce: 

p. Marie Pyszková ….…………                         Stanislav Plekanec 

p. Ing. Zawadzká …...................                

Podpis zapisovatelky: Jiřina Bujoková ………... 


