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Usnesení z XXXXI. zasedání ZO Střítež 

 ze dne 23.08.2010 

 

Zastupitelstvo obce 

(č. usnesení) 

41/714 

1) schvaluje program XXXXI. zasedání ZO Střítež 

41/715 

2) schvaluje složení návrhové komise a ověřovatelů zápisu ve složení:  p. Milan Struharňanský a 

Ing. Jiří Kajzar 

41/716 

3) schvaluje rozpočtové opatření II/2010 dle přílohy č. 1 

41/717 

4) schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Regionální rady (dále jen 

„smlouva“) na projekt: Revitalizace centra obce Střítež pod reg. č. 

CZ.1.10/4.1.00/03.00600 oblast podpory 4.1. Rozvoj venkova uzavřená mezi regionální 

radou soudružnosti Moravsko-slezsko zastoupenou Ing. Jaroslavem Palasem, předsedou 

regionální rady a Stanislavem Plekancem starostou obce Střítež (viz. smlouva) 

41/718 

5) Schvaluje v souladu se směrnicí k postupu pro zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu schválení v ZO Střítež č. usn. 28/435 ze dne 25.05.2009 – výsledky výběrového  

řízení na rozšíření vodovodního řádu schváleného Rozhodnutím o povolení stavby MěÚ 

Třinec pod j. č.  28926/2010/03/ZPaZ/Te/231.2 v tomto pořadí: 

   bez DPH        s DPH 

1. místo VODOMONT – Leonard Podzemný – 379.074,-Kč   454.889,-Kč 

2. místo CK Invest Třinec     711.472,-Kč   853.766,-Kč 

3. místo AK Plus Novostav Třinec    821.670,-Kč   986.004,-Kč 

41/719 

6) ZO schvaluje smlouvu o dílo č. 03/2009/Po na realizaci stavby –Rozšíření vodovodu– 

uzavřenou mezi obcí Střítež, zastoupenou starostou obce Stanislavem Plekancem a  

VODOMONT Leonard Podzemný (viz smlouva o dílo č. 03/2009/Po 

41/720  

7) ZO schvaluje – Darovací smlouvu – uzavřenou mezi Třineckými železárnami, 

zastoupenou Ing. Jiřím Ciencialou Csc., generálním ředitelem a starostou obce Střítež 

Stanislavem Plekancem na odběr přidělené strusky ne výši 300t pro rok 2010. 

41/721 

8)  ZO schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. D/01/05/10 ze dne 10.5.2010 na opravu 

sakrální ev. kaple v rozsahu uvedeném v krycím listě rozpočtu a stavebním rozpočtu (viz. 

příloha) uzavřenou mezi obcí Střítež zastoupenou starostou obce Stanislavem Plekancem 

a fa DOMASTER s. r. o., zastoupenou Ing. Jaroslavem Nogolem, Ing. Zbigniewem 

Chodurou na straně druhé. Zápis a odevzdání a převzetí opravené stavby byl proveden dle 

zákona č. 137/2006 Sb., (viz příloha) 
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41/722 

9) ZO schvaluje mandátní smlouvu uzavřenou mezi obcí Střítež zastoupenou starostou 

Stanislavem Plekancem a ASA export a. s. zastoupenou Petrem Funiokem na straně druhé 

ve věci programu - ZELENÁ ÚSPORÁM – Energetické úspory objektu Základní a 

Mateřské školy ve Stříteži. (viz. mandátní smlouva). 

41/723 

10) ZO schvaluje prodej pozemků následujícím zájemcům: 

 Čuda Dalibor, Střítež 246 parc. č. 468 (část) viz geometrické zaměření 

 Jan Morawiec, Střítež č. 12, parc., č. 931/17 viz geometrické zaměření 

 Jana Morawcová, Střítež č. 12, parcc. č. 931/17 viz geometrické zaměření 

 Jana Czerníková, Riopice 263 parc. č. 931/17 viz geometrické zaměření 

 Jiřina Bujoková, Konská 268, Třinec, parc. č. 931/17 viz geometrické zaměření 

 Milan a Marcela Wawroszovi, Střítež 64, parc. č. 931/17 viz geom. zam. 

Cena za 1 m
2
 je stanovena ve výši 10 Kč (deset korun). Náklady spojené s geometrickým 

zaměřením pozemků budou alikvotním způsobem přerozděleny mezi kupující. Kupní 

smlouvu vyhotoví obec Střítež. Poplatek za vklad do LV KÚ Třinec ve výši 500,- Kč, 

uhradí kupující strana. 

41/724 

11) ZO schvaluje smlouvu o dílo – zakázkové číslo 1030/10 mezi obcí Střítež zastoupenou 

Stanislavem Plekancem a Atelierem Archplan Ostrava s. r. o. zastoupeného Mgr. Karlem 

Zemanem, jednatelem společnosti na straně druhé v záležitosti – doplňující průzkumy a 

rozbory ke změně č. 2 územního plánu obce Střítež (viz. smlouva o dílo) 

41/725 

12) ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Střítež č. I/2010 – o veřejném pořádku na 

území obce střítež – (viz. Obecně závazná vyhláška) 

41/726 

13) ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene podle § 151 a násl. občanského 

zákoníku, mezi obcí Střítež zastoupenou starostou obce p. Stanislavem Plekancem na 

straně jedné a manžely Ing. Igor Pfeifer a Ivana Pfeiferová na straně druhé, v práci uložení 

inženýrských sítí na parc. č. 1195/1 a 1118/5 v kú Střítež dále viz smlouva, včetně 

přiložený technický nákres. 

41/727 

14) ZO schvaluje žádost o pronájem předsálí KD pro klub českých turistů u příležitosti 

pořádání 31. ročníku DP Mánesovou stezkou -  bezúplatně. 

41/728  

15) ZO schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. D/01/07/09 ze dne 24.08.2009 na 

Výstavbu šaten a sociálního zařízení u sportovního areálu ve Stříteži (viz. dodatek ke 

smlouvě) 

41/729 

16) ZO schvaluje v souladu se směrnicí k postupu pro zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu schválení v ZO Střítež č. usn. 28/435 ze dne 25. 05. 2009 výsledky výběrového 

řízení na projekt Revitalizace centra obce Střítež pod reg. č. CZ.1.10/4.1.00/03.00600 

oblast podpory 4.1. v pořadí: 
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cena v Kč bez DPH 

1. místo – FA DOMASTER spol. s. r. o.  2.245.947,- Kč 

2. místo FA MILAN HOLEC stavební s. r. o. 2.489.888,- Kč 

3. místo D5 Třinec a. s.    3.098.201,- Kč 

41/730 

17) ZO schvaluje smlouvu o dílo č. D/01/09/10 ze dne 13.8.2010 uzavřenou dle § 536 a 

následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění mezi obcí 

Střítež zastoupenou starostou obce Stanislavbem Plekancem FA DOMASTER spol s. r. o. 

zastoupenou Ing. Januszem Nogolem, Ing. Zbignievem Chodurou na projekt – 

Revitalizace centra obce Střítež (viz. smlouva o dílo č. D/01/09/10 

41/731 

18) ZO schvaluje v souladu se směrnicí k postupu pro zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu schválené v ZO Střítež č. usn. 28/435 ze dne 25.05.2009 výsledky výběrového 

řízení na opravy MK a to MK č. 21 v délce cca 200 m – u večerky Adélka, MK č. 19 od 

nádraží k občanu Ing. Gajdaczovi v délce 400 m v tomto pořadí: 

cena bez DPH   cena s DPH 

1. místo – D5 Třinec a. s.  401.757,-Kč   482.109,-Kč 

2. místo – EUROVIA VINCI 551.040,-Kč   661.248,-Kč 

3. místo – Technické služby a. s.  581.760,-Kč   698.112,-Kč 

Ostrava 

 

 

 

 

 

Podpisy ověřovatelů zápisu:                Podpis starosty obce: 

        Stanislav Plekanec 

Milan Struharňanský ........………….   ............………… 

 

Ing. Jiří Kajzar      …………………..                

 

Podpis zapisovatelky:  Veronika Mikulová DiS. ………… 


