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Usnesení z XXXXII. zasedání ZO Střítež 

 ze dne 29.09. 2010 

 

Zastupitelstvo obce 

(č. usnesení) 

42/732 

1) schvaluje program XXXXII. zasedání ZO Střítež 

42/733 

2) schvaluje složení návrhové komise a ověřovatelů zápisu ve složení: Mgr.Jaroslav Molin, Jaromír 

Chudý 

42/734 

3) schvaluje smlouvu – Revitalizace centra obce Střítež CZ.1.10/4.100/03.00600 – v rozsahu 

s usnesením vlády ČR č. 563 ze dne 11.8. 2010, kdy dochází ke snížení poskytované 

dotace z ROP MSK – ve výzvě č. 4.1.-04 Rozvoj venkova z 92,5 % na 85% celkových 

způsobilých výdajů 

42/735 

4) schvaluje smlouvu o dílo č. 531043088 na opravy MK uzavřenou mezi objednavatelem 

obci Střítež  zastoupenou starostou obce Stanislavem Plekancem  a D5 Třinec a.s. 

zastoupenou ing. Ivo Špačkem – předsedou představenstva a.s. a ing. Miroslavem 

Heczkem – místopředsedou představenstva a.s. včetně dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 

53104308, která se dotýká fakturace a platby a to se splatností 120 dnů od data vystavení. 

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.  

42/736 

5) schvaluje zpracování žádosti obce Střítež na projekt Výstavba cyklistické stezky – 

Hájenka-Rybníky Černá – oblast podpory 1.1.13-výzva z ROP MSK. Zpracování žádosti 

bude zadáno agentuře INNOVA s.r.o. Ostrava a ing. Marku Kawulokovi, který zpracuje 

návrh rozpočtu na uvedený projekt. 

42/737 

6) schvaluje Směrnice Pro  časové rozlišení k §69 vyhlášky č.410/2009Sb. Směrnice – 

Podrozvaha a evidence pro zpracování přílohy účetní závěrky , Směrnice pro poskytování 

cestovních náhrad, směrnice – Zásady pro tvorbu a používání sociálního fondu-ošatné 

nebylo schválené  4 – pro ,  1 – proti(Molin) Dodatek ke směrnici o účetnictví č.5,Spisový 

a skartační řád OÚ Střítež    

42/738  

7) schvaluje úhradu provozních neinvestičních nákladů na provoz ZŠ v Hnojníku ve výši 

50%. Zůstatek faktury bude uhrazen po korekci spotřeby energie a vystavení nové faktury 

OÚ Hnojník 

42/739 

8)  bere na vědomí informace s realizace – Revitalizace centra obce Střítež – v rozsahu 

přednesené starostou obce 

42/740 
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9)  v důsledku ukončení volebního období neschvaluje proplacení zůstatku ŘD starostovi 

obce p. Stanislavu Plekancovi 

42/741 

10) ZO neschvaluje udělení jednorázové odměny ve výši 2 000,- Kč předsedkyni finančního 

výboru pí. Ing. Šarce Zawadzké za velmi dobré výsledky v oblasti organizace a řízení 

finanční komise v období 2006-2010, p. Jaromíru Chudému jednorázovou odměnu ve výši 

2 000,- Kč za velmi dobré výsledky při zajišťování organizování sportu pro volnočasové 

aktivity za období 2006-2010, p. Milanu Struharňanskému jednorázovou odměnu ve výši 

2 000,- Kč za velmi dobré výsledky při zajišťování  organizaci kultury a společenských 

akcí  za období 2006-2010   Pro – 3         Zdržel se – Kajzar, Molin                                                                                                                                                              

42/742 

11) ZO schvaluje smlouvu o zrušení věcného břemene mezi manžely Jiří Potysz a Jana                      

Potyszová , Střítež 120 a obci Střítež. Návrh vkladu do KÚ uhradí OÚ a smlouvu o 

zrušení věcného břemene uhradí Potyszovi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpisy ověřovatelů zápisu:                Podpis starosty obce: 

Mgr. Jaroslav Molin…………    Stanislav Plekanec   

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

              

 

Podpis zapisovatelky:                                                      

Jana Chwistková ………… 


