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Zápis z XXXXI. zasedání ZO Střítež 

ze dne 23.08.2010 

 

1. Starosta obce zahájil zasedání ZO v 17:05 hod, přítomno bylo 8 členů ZO,        

         p. Staněk neomluven. 

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

body programu. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva. Paní Pyszková 

nesplnila úkol zadaný na minulém ZO: Námitky obce k průmyslové zóně H 

Tošanovice – z hlediska ochrany ŽP 

2. Program zasedání schválen 8 hlasy. 

3. Za ověřovatele zápisu byli zvoleni p.  Milan Struharňanský a ing. Jiří            

         Kajzar – 8 hlasů pro. 

4. Rozpočtové opatření č. II/2010. Ing. Zawadzká, předsedkyně finančního 

výboru, seznámila přítomné s rozpočtovou úpravou. Finanční výbor se k této úpravě 

vyjádřil bez připomínek. Finanční prostředky se upravovaly jak na straně příjmů, tak 

na straně výdajů. V letošním roce se již nebudou realizovat investiční akce jako je 

osvětlení na Zálesí, chodník od Kulturního domu k „trafu“, nebude se pořizovat 

mulčovač pro obec a realizovat opravy místních komunikací. Tyto finanční 

prostředky se přesunuly na šatny a sociální zařízení, opravu evangelické kaple, na 

projekt „Hrajeme si rádi venku“. Finanční prostředky se přidaly také na vodovod 

ustavebních parcel nad kulturním domem směrem k trafu. Největší přesun v rámci 

rozpočtového opatření byl na projekt Revitalizace centra obce Střítež.  

Pan Lipowski se dotazoval, zda se bude tento objekt oplocovat z důvodu vandalismu. 

Pan starosta odpověděl, že pokud se vyskytne jen náznak poničení této stavby, objekt 

se určitě oplotí.   

Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření všemi 8 hlasy  

5. Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 

Regionální rady na projekt Revitalizace centra obce Střítež  všemi 8 hlasy. 

6. Vzhledem k tomu, že se ing. Fober nemohl účastnit zasedání obce, seznámil 

zastupitelstvo s výsledky výběrového řízení na rozšíření vodovodního řádu pan 

starosta. viz. usnesení. Rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší nabídkou činil téměř 0,5 mil 

Kč. Zastupitelstvo schválilo výsledky VŘ všemi 8 hlasy 

7. Navrhovanou smlouvu s firmou, která vyhrála VŘ (Vodomont - Leonard 

Podzemný) ZO schválilo 8 hlasy 

8. Obec požádala Třinecké železárny o darování strusky. Obci bylo darováno  300 

tun strusky, kterou musíme na vlastní náklady dopravit do obce a bude použita na 

výstavbu obslužné komunikace u „Převaděče“. Smlouvu s Třineckými železárnami 

ZO schválilo všemi 8 hlasy  

9. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. D/01/05/10 na opravu sakrální ev. kaple. ZO 
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schválilo všemi 8 hlasy 

10. Obec obdržela od občanů obce Střítež několik žádostí o odkoupení pozemků. 

Většinou se jedná o příjezdy na parcely, o které se starali už několik let. Po poradě s 

JUDr. Lasotovou, se cena těchto pozemků pohybuje od 5,-Kč do 10 Kč za m
2
, 

starosta doporučil cenu 10,-Kč ke schválení ZO. Tyto pozemky bylo nutné také 

vyměřit, a vyměření si uhradí budoucí majitelé alikvotním způsobem, stejně jako 

vklad práva do katastru nemovitostí. ZO schválilo prodej pozemků se všemi 

podmínkami 7 hlasů pro, a 1 se zdržel hlasování 

11. Ing. Waloszek seznámil přítomné s obsahem smlouvy s firmou Archplan, která 

pro obec zhotoví doplňující rozbory a průzkumy ke změně č. 2 územního plánu obce 

Střítež. Zhotoví výkres v měřítku 1:5000 se zákresem požadovaných změn. Tyto 

změny provede firma do 60 kalendářních dnů od předání potvrzené smlouvy. Tuto 

smlouvu ZO schválilo všemi 8 hlasy. 

12. Obecně závazná vyhláška obce Střítež 1/2010 – po konzultaci s ministerstvem 

vnitra ČR vzešla OZV, která zakazuje používání hlučných strojů a zařízení v den 

pracovního klidu (v neděli) a dodržování pořádku na veřejných prostranstvích. Mgr. 

Molin k této vyhlášce podotkl, že neřeší pořádek na soukromých pozemcích (kosení 

trávy na sousedních pozemcích a výběh cizích zvířat na soukromých pozemcích). 

Paní Mikulová – soukromé pozemky OZV bohužel řešit nemůže a kosení trávy na 

soukromých pozemcích řeší zákon o rostlinolékařské péči č. 326/2004 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů. Některé obce si sice dávají do OZV povinné kosení pozemků 

dvakrát do roka, ale to pouze v případě, že se jedná o pozemky v centru obce, nebo 

na místech, které jsou blízko turistických tras či kulturních památek. Tento problém 

řeší také občanský zákoník.  

Na ministerstvu tuto vyhlášku ošetřili do nynější podoby, protože věci, které řeší 

zákon, se neupravují v OZV. Ing. Kajzar souhlasil, že soukromé pozemky nemůže 

řešit OZV. ZO schválilo OZV 7 hlasy, 1 se zdržel hlasování. 

13. Smlouva o zřízení věcného břemene s manžely Pfeiferovými. Obec jako 

povinná se zavazuje, že povolí na svých pozemcích uložení inženýrských sítí a 

oprávnění vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a 

provozováním inženýrských sítí včetně jejich příslušenství na pozemky parc. č. 

1118/11 a 1118/12. ZO smlouvu schválilo všemi 8 hlasy. 

14. Jako každý rok, i letos přišla žádost o bezplatný pronájem KD pro Klub 

českých turistů u příležitosti pořádání 31. ročníku DP Mánesovou stezkou. ZO 

odsouhlasilo bezplatný pronájem všemi 8 hlasy. 

15. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. D/01/07/09 na výstavbu šaten a sociálního 

zařízení – Odkopávky a prokopávky, přemístění výkopu, povrchové úpravy terénu, 

úprava podloží a základové spáry, dlažby pozemních komunikací a ploch, vnitřní 

vodovod, konstrukce truhlářské, Obklady Ostatní konstrukce, doplňující konstrukce a 

práce na pozemních komunikacích, montáže vzduchotechnických zařízení atd. ZO 

schválilo dodatek všemi 8 hlasy. 
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16. Pan starosta seznámil přítomné s výsledky výběrového řízení na projekt 

revitalizace centra obce: Výběrová komise pracovala ve složení: 

 Ing. Miroslav Fober 

 Ing. Gajdacz Pavel 

 Ing. Kowalczyk František 

 Ing. Kučera Jakub 

 Ing. Jarnot Oskar 

a vybrala firmy v tomto pořadí: 

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 

ZO rovněž schválilo smlouvu o dílo s vítěznou firmou všemi 8 hlasy 

 

17. Dle směrnice k postupu pro zadávání veřejných zakázek, bylo vyhlášeno VŘ 

na opravy MK č. 19, 21 – pasport MK. Z nabídek byly vybrány tyto firmy 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 

 

ZO schválilo výsledky VŘ na opravu místních komunikací všemi 8 hlasy. 

Smlouvu s vítěznou firmou obec uzavře teprve tehdy, pokud v rozpočtu obce 

zůstanou finanční prostředky, které by se daly na opravu použít. 

Pan Siwý se dotazoval, zda takové velké cenové rozdíly jsou způsobeny nabízenou 

tloušťkou živičného koberce. Starosta – sdělil že, v zadání pro VŘ byly přesně 

stanoveny podmínky a tloušťka koberce, nabízená cena se nejspíše odvíjí od ceníku 

jednotlivých firem za jednotlivé úkony.   

 

Starosta otevřel diskuzi: 

 

 p. Chudý – zda bude viset OZV někde k přečtení – na úřední desce ze zákona a 

pak na webových stránkách v záložce Obecně závazné vyhlášky 

 p. Pyszková – bylo by třeba ořezat křoví kolem místních komunikací, pokud 

přejíždí auto, není s kočárkem kde uhnout 

 p. Chudý – odkupem pozemku u Morawců, nebude to omezovat ostatní 

občany? – starosta – nejedná se o odkup místní komunikace, ale o příkop a 

příjezd, aby mohli mít přístup na vlastní stavební parcely.  

 p. Pyszková – již od zimy připomínám, že je potřeba vysypat sjezd u 

autobusové zastávky.  

 p. Siwý – položil starostovi a zastupitelstvu otázku, zda bude ochoten podpořit 

občanské sdružení v dopise, který občanské sdružení poslalo vládě ČR 
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 starosta – sám za sebe – ne – nelze míchat jablka s hruškami dohromady. 

Rozšíření výroby je jedna záležitost, do které nelze z pozice obce 

zasahovat. Záležitost dopravní infrastruktury je nutno řešit a to 

především se SŽDC a Moravskoslezským Krajem nikoliv s firmou 

HMMC v Nošovicích.  

 p. Siwý – nejsem si vědom, že bychom něco někomu nařizovali, mohl by 

tedy někdo ze zastupitelstva přečíst dopis adresovaný vládě ČR? 

 starosta i zastupitelstvo – trať se určitě v dohledné době nebude budovat, 

na Severní Moravě se zrušily veškeré investiční stavby silnic a dálnic a 

v dohledné době se nebudou budovat ani rozšiřovat žádné železniční 

tratě. 

 starosta obce sdělil – pokud že na tento dopis vláda ČR odpoví 

občanskému sdružení, pak lze reagovat z pozice obce na uvedenou 

odpověď 

 p. Siwý – celý rok jsme spolu spolupracovali, ZO konzultovalo, 

schvalovalo – Proč tedy obec stáhla své stanovisko? 

 starosta – v této záležitosti byla na obci schůzka s představiteli Hyunday, 

kteří nabídli obci pomocnou ruku a vyjádřili se k problému optimalizace 

tratě. Ujistili přítomné o záměru orientace dopravy na západ nikoli na 

východ. Vy jste se této schůzky účastnili také, a nakonec jste ani 

nepodepsal zápis z jednání, ale v dopise vládě ČR se na tuto schůzku 

stále odvoláváte, co kdo řekl nebo neřekl. Ale písemně to doložit 

nemůžete. Starosta poukázal na to, že jedna věc je převodovkárna, do 

které se nelze vměšovat, neboť je to interní záležitost HMMC. 

Optimalizace, ke které má obec jasné stanovisko. Není řešena doprava a 

to je věc třetí a tu je nutno řešit se SŽDC, MSK potažmo oslovit vládní 

instituce. 

 

Jednání bylo ukončeno v 18.45 hod starostou obce. 

 

 

 

 

Podpisy ověřovatelů zápisu:                 Podpis starosty obce: 

p. Milan Struharňanský ….…………                         Stanislav Plekanec 

p. Ing. Kajzar               …...................                

Podpis zapisovatelky: Veronika Mikulová DiS. ………... 


