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Usnesení z XXXX. zasedání ZO Střítež 

 ze dne 19.07.2010 

 

Zastupitelstvo obce 

(č. usnesení) 

40/700 

1) schvaluje program XXX. zasedání ZO Stříteţ 

40/701 

2) schvaluje sloţení návrhové komise a ověřovatelů zápisu ve sloţení:  p. Pyszková, ing. Zawadzká 

40/702 

3) schvaluje podání ţádosti o dotaci v rámci poskytnutí podpory programu – Zelená úsporám 

– na objekt ZŠ a MŠ Stříteţ a objekt OÚ a KD 

40/703 

4) Schvaluje výsledky veřejné soutěţe v rámci poskytnutí podpory programu – Zelená 

úsporám – na zpracování ţádosti na objekt ZŠ a MŠ Stříteţ a to v pořadí : 

1. místo ASA EXPERT  - cena zpracování ţádosti – 25 000,- Kč bez 

DPH, s 20% DPH tj. 30 000,- Kč 

2. místo Ing. Antonín Parys – cena zpracování ţádosti – 28 000,- Kč 

bez DPH, s 20% DPH tj. 33 600,- Kč 

3. místo RH PARTNER ENGINEERING s.r.o. – cena zpracování 

ţádosti je 30 000,- Kč, s DPH 20% 36 000,- Kč 

40/704 

5) ZO schvaluje výsledky veřejné soutěţe v rámci poskytnutí podpory programu – Zelená 

úsporám – na zpracování ţádosti na objekt OÚ a KD a to v pořadí: 

1. místo ASA EXPERT  - cena zpracování ţádosti – 25 000,- Kč bez 

DPH, s 20% DPH tj. 30 000,- Kč 

2. místo Ing. Antonín Parys – cena zpracování ţádosti – 28 000,- Kč 

bez DPH, s 20% DPH tj. 33 600,- Kč 

3. místo RH PARTNER ENGINEERING s.r.o. – cena zpracování 

ţádosti je 30 000,- Kč, s DPH 20% 36 000,- Kč 

40/705  

6) ZO schvaluje vyhodnocení výsledku veřejné soutěţe na projekt  - Hrajeme si rádi venku – 

poskytnutý z programu pro obnovu venkova  - dotační titul č. 2 MVV č. 217D 115009232 

v tomto pořadí: 

1. místo Domaster spol. s r.o. – cena 249 750,- Kč bez DPH, s DPH 

299 700,- Kč 

2. místo SPORT CLUB s.r.o. – byla z důvodu nedodrţení podmínek 

stanovených ve výzvě vyloučena – viz. příloha – tabulka 

40/706 

7)  ZO schvaluje smlouvu o dílo s firmou Domaster  spol. s r.o. č. D/03/07/10 na realizaci 

projektu – Hrajeme si rádi venku – viz. smlouva 
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40/707 

8) Záměr obce Stříteţ prodej pozemku  par. č. 1147 usnesení 39/699 z  30.06.2010 - oprava 

Schvaluje záměr obce Stříteţ prodej pozemku par. č. 931/17. 

40/708 

9) ZO schvaluje  znovu projednání a podání ţádosti o dotaci č. 4.1.03 Rozvoj venkova 

z ROP MSK na výstavbu objektu šaten a sociálního zařízení u multifunkčního hřiště. 

40/709 

10) ZO schvaluje záměr vyuţití prostorů klubovny objektu šaten a sociálního zařízení pro 

sportovní účely. 

40/710 

11) ZO bere na vědomí informaci oznámení o zahájení vodoprávního řízení výstavby 

vodovodního řádu podél silnice III/47/63  - zřízení věcného břemene 

40/711 

12) ZO  ukládá komisi ŢP – zpracovat námitky obce Stříteţ k vydanému územnímu 

rozhodnutí k výstavbě průmyslové zóny Horní Tošanovice – termín 22.7.2010 

zodpovědná p. Pyszková 

40/712 

13) ZO bere na vědomí závazné stanovisko odboru ŢPaZ k odnětí půdy ze ZPF na výstavbu 

místní komunikace v prostoru u večerky Adélka. Sankce v důsledku porušení správního 

řádu ponese zodpovědná osoba. 

40/713 

14) ZO bere na vědomí informace ing. Zawadzké z pracovní porady konané na Magistrátu ve 

Frýdku-Místku s p. primátorkou a senátorkou FM ing. Richterovou k záleţitosti 

optimalizace ţelezniční tratě a souvisejících s tím problémů. 

 

 

Podpisy ověřovatelů zápisu:                Podpis starosty obce: 

        Stanislav Plekanec 

Marie  Pyszková ..…………. ………… 

 

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

 

Podpis zapisovatelky:  Jiřina Bujoková ………… 

 


