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Zápis ze zasedání ZO Střítež 
ze dne 24.11.2010 

 

1. Zahájení  
P. starosta zahájil zasedání ZO v 17:00 hod., přítomno bylo 8 členů ZO, paní Marie Pyszková 

byla omluvena. 

 

2. Program ZO 

P. starosta citoval program zasedání ZO v plném znění. Tento program byl schválen všemi 8 

hlasy. 

 

3. Za ověřovatele zápisu byli zvoleni: 

paní Jaroslava Przywarová a Ing. Zbygniev Zahradnik – schváleno 8 hlasy. 

 

4. Výbory zřízené při ZO obce Střítež 

Místostarostka Kapitanovová Adéla seznámila přítomné s návrhy složení výborů a to: 

Finanční výbor – Ing. Kajzar, Mgr. Molin, Pietrzyková, Kaleta – tento výbor se neschválil, 

bude se projednávat jeho složení na dalším ZO, které se bude konat 15.12.2010 

Kontrolní výbor – Plekanec – schváleno 8 hlasy 

Výbor národnostních menšin – Ing.Zahradnik – schváleno 8 hlasy 

Kulturní, školský a sociální – Przywarová, Struharňanský schváleno 8 hlasy  

Výbor pro životní prostředí – Pyszková, Pyszko.....,schváleno 8 hlasy - k tomuto složení 

měl připomínku pan Lipowski, jestli nejde o střet zájmů, aby v jedné komisi byli dva rodinní 

příslušníci. 

Pan Piecha se vyjádřil k přetížené dopravní situaci v obci Střítež a jako občan bydlící podél 

rychlostní komunikace by se chtěl angažovat v řešení této situace, upozornil, že Střítež jako 

jediná obec nemá řešení obchvatu. Nabídl se, že se touto záležitostí bude zabývat a zda by 

nebylo dobré zřídit výbor pro dopravu v obci Střítež. Pan Fober poukázal na fundované lidi a 

občanské sdružení, které se touto problematikou zabývali a nemuseli se soustředit pouze na 

optimalizaci trati a průmyslovou zónu Nošovice. Starosta upozornil, že nejsou volní 

zastupitelé pro výkon předsednictví v této komisi a že se tímto tématem mohou zabývat na 

pracovní poradě, která se bude konat 7.12.2010 v 17:00 v kanceláři starosty. Pan Piecha 

navrhl, že by se tímto problémem mohl zabývat výbor pro životní prostředí, kterého se to také 

bezprostředně dotýká. Pan Wawrosz se vyjádřil s podivem, že teprve po 10 letech se chce pan 

Piecha tímto problémem zabývat. Pan Piecha odpověděl, že tehdy v zastupitelstvu nebyl. 

Nyní by rád pro tuto věc a také pro své sousedy něco podnikl, protože lidé, kteří bydlí za 

lesem si nedovedou představit situaci lidí bydlících podél rychlostní komunikace. Starosta se 

vyjádřil, že pozemky na obchvat Střítež brzdí výkup pozemků, které změnily svého majitele a 

firma, která podala odvolání proti územnímu řízení.  

Pan Plekanec připomněl, že ČSSD nesouhlasí s předsednictvím Ing. Kajzara ve finančním 

výboru a zdůvodnil to finančními ztrátami obce za jeho působení jako místostarosty obce.  

Ing. Kajzar – před 2 lety měl pan Plekanec dlouhý projev, který však odmítl přidat jak přílohu 

k zápisu. Na obci proběhly audity ke kontrole činnosti a jediné, co se prokázalo, bylo, že se 

asfaltoval kousek MK přes koleje, které patřily ČD a asfaltování hřiště u 18-ti bytovky – 

v této věci bylo podáno trestní oznámení, ke kterému nezná výsledky.Ing. Fober navrhl, aby 

se o každé komisi hlasovalo zvlášť. 

Výsledky hlasování:  

komise    pro   proti   zdržel se hlasování 

finanční   4   3   1 

kontrolní   8   0   0 
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národnostní menšiny  8   0   0 

kulturní, školský a sociální 8   0   0 

Ing. Fober dodal, že je škoda, že v kulturním výboru nebudou spolupracovat složky, jako jsou 

myslivci, zahrádkáři apod. protože se obec v minulosti podílela na přípravě a organizaci 

některých akcí jako byla „Pytlácká noc“, volejbalové utkání „o pohár starosty“ apod.  

Paní Kapitanovová navrhla jako předsedu finančního výboru Ing. Fobera 

Ing. Fober tuto funkci vykonávat nechce. 

 

5. Odměny členů zastupitelstva 

Odměny člkenů zastupitelstva zůstanou stejné jako v minulém volebním období, které jsou 

dány přílohou č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve znění zákonu č. 20/2009 a to 

následovně: 

předseda komise  – 900,-Kč/měsíc 

člen ZO  - 360,-Kč/měsíc 

výše odměny starosty a místostarosty bude sdělena induvidálně na obci 

 

6. Smlouvy o zimní údržbě 

Obec v nejbližší době uzavře smlouvy o zimní údržbě s panem Karlem Flaškou a firmou 

TOZOS, stejně jako v minulém roce.    

 

7. Smlouvy o správcovství  

Starosta seznámil přítomné s navrženými smlouvami, které se současnými správci projednal. 

správce katolického hřbitova bude i v příštím roce nadále vykonávat pan Landecký, který by 

tuto funkci v dalším roce už rád předal někomu dalšímu, správu na evangelickém hřbitově 

bude vykonávat s drobnými změnami ve smlouvě pan Košut, správu kulturního domu bude i 

nadále vykonávat pan Lipowski a úklidu na obecním úřadě se bude věnovat paní 

Neumannová, které do dalšího roku přibude úklid také v budově šaten a sociálního zařízení. 

Všechny smlouvy ZO jednohlasně schválilo. 

 

8. Jednací řád 

Ing. Kajzar citoval nový jednací řád, který byl předán do ZO s drobnými úpravami 

Ing. Fober navrhl, aby byl Jednací řád probrán s právníky na ministerstvu vnitra. Paní 

Mikulová nový jednací řád pošle na ministerstvo.  

Pan Plekanec – v minulosti se také OZV konzultovali s ministerstvem 

Starosta – všem členům ZO bude nový jednací řád zaslán mailem 

Starosta uložil všem členům, aby si připravili připomínky k novému jednacímu řádu, na 

kterém se domluví na pracovní schůzce, takto upravená nový jednací řád pošleme na 

přezkoumání na ministerstvo vnitra.  

Nový jednací řád se ZO neschválilo 

 

9. Úpravy rozpočtu 

Každoročně v závěru roku dochází k posledním úpravám rozpočtu, ke kterým je třeba 

schválit, aby starosta a předseda finančního výboru měli pravomoc tyto poslední úpravy 

provést. 

ZO schválilo tuto pravomoc všemi 8 hlasy 

 

9. Hospodaření Sdružení obce povodí Stonávky 

Dal zastupitelům na vědomí zprávu z auditu o hospodaření sdružení obcí povodí Stonávky, 

které bylo probráno na pracovní poradě. 
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10. ZO obce ukládá novému kontrolnímu výboru provést kontrolu majetku obce do         

15. 12. 2010. 

 

11. ČOV na pozemcích pana Klody 
Sdružení nájemník na č.p. 240 mají uloženo minimálně jednou za rok vyvést fekaly z čističky, 

která se však nachází na pozemku pana Klody. Tento problém byl již předložen JUDr. 

Lasotové, aby se mohl projednat návrh na řešení této situace. Pan Kloda však v této věci 

odmítá spolupracovat a navíc klade obci další požadavky. Ing. Piecha navrhl podat žalobu na 

věcné břemeno k přístupu k ČOV – která se následně dá zapsat do katastru nemovitostí a pak 

by nebyly s tímto žádné problémy.  

Pan Plekanec, dodal, že je tento krok nutné projednat s JUDr. Lasotovou.  

Pan Chudý – společenství vlastníků dalo žádost na vývoz fekálů a potřebuje nějaké 

vyrozumění, že tato akce nelze provést z důvodu nepřístupnosti k objektu. 

Starosta citoval vyjádření MěÚ Třinec k této záležitosti, kde zákon jasně povoluje přístup 

k veřejně prospěšným budovám, ale zároveň tuto možnost zavrhuje. Tuto věc se bude obec i 

v tomto volebním období dotáhnout ke zdárnému konci a povede jednání s panem Klodou. 

 

12. Slevy na poplatek za odpady 

Na pracovní poradě byl projednán návrh na zrušení slevy na místní poplatek za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů. Paní Mikulová dodala, že k tomuto kroku je nutné schválit novou OZV, která by toto 

upravovala.  

Z řad občanů se objevil názor na slevu pro občany staré a s průkazem ZTP 

ZO schválilo zrušení slevy 7 hlasy, Ing. Zahradnik se zdržel hlasování 

 

13. Žádost o bezplatný pronájem KD klubu důchodců ve Stříteži 

Pan Lipowski podal za klub důchodců žádost o bezplatný pronájem KD na rok 2011 a také 

žádost o dotaci této složce.  

Starosta - výše dotace se probere na pracovní poradě a schválí se na dalším zasedání obce 

Střítež. 

 

14. Struska z TŽ 

Starosta seznámil přítomné se smlouvou s TŽ o odběru 300t strusky a navrhl, aby se  struska 

přivezla ve 3 frakcích hutnosti po 100 tunách. 

 

15. Regionální rada 

Starosta požádal pana Plekance, aby podal vysvětlení k dopisz z regionální rady o financování 

dotací. Pan Plekanec vysvětlil, že původně se jednalo o podíl obce na akci ve výši 7,5% a 

nyní se bude pravděpodobně jednat o 15% z vlastních prostředků obce. 

 

16. Otevření diskuze 

Pan Goltch požádal zastupitelstvo, zda by nemohlo projednat s ČD problém na zastávce 

Ropice Zálesí. Současné nástupiště je velmi nízké. Staří lidé se jen těžko dostávají do vlaku i 

z vlaku. Obec Ropice již přislíbila pomoc v této záležitosti.  

Starosta – starosta přislíbil pomoc v této záležitosti, a zároveň vyslovil obavu, že ČD mají 

v plánu zkapacitnění této trasy a budou jen velmi neradi investovat do nástupních ostrůvků 

před realizací zkapacitnění.  

Ing. Piecha navrhl upozornění ČD na možný úraz způsoben při nástupu nebo při výstupu 

z vlaku.  

Také Střítež by přivítala modernizaci nástupiště, jedná se o stejný problém jako na Zálesí.  
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Pan Wawrosz – nejsem proti, aby se stavba rychlostní komunikace mimo Střítež urychlila, jen 

nevím, jak chcete urychlit zákonné odvolací lhůty. 

Pan Piecha – pokusí se zjistit, proč je Střítež jako poslední na řadě s obchvatem.  

Pan Lipowski – navázal na diskusi o Ing. Piechovi, proč ZO nezvolilo jako předsedu výboru 

životního prostředí Ing. Piechu, tato komise se mohla zabývat i výstavbou rychlostní 

komunikace. Upozornil také na plužení před KD, které by se mělo dělat kolem 5 hodiny 

ranní. 

Paní Kapitanovová navrhla zastupitelstvu, zda by nezvážilo zřízení komise pro dopravu a 

bezpečnost. Pan Plekanec navrhl, že by tuto činnost mohla vykonávat kontrolní komise. 

Pan Lipowski připomněl kosení na evangelickém hřbitově. Na kosení je toho mnoho, určitě 

více než na katolickém hřbitově. Pan starosta mluvil s panem Landeckým, který správce 

katolického hřbitova již nechtěl v příštím roce vykonávat. Pan Košut se přihlásil o slovo 

ohledně zvonění. Lidé si nechávají zvonit a chtějí po mě pokladní doklad. Pan Plekanec 

navrhl, aby se zpracoval a přijal nový ceník a provozní řád evangelické kaple a hřbitova. Pan 

Košut ještě k tomuto tématu dodal, že jako správce evangelického hřbitova vykonává mnoho 

další práce, jako je pouštění hudby a další úkony spojené s pohřby.  

Pan Wawrosz vyjádřil rozčarování nad ČOV. Problémy s touto stavbou se táhnou již několik 

let. Starosta v této věci již s panem Klodou jednal, ale pan Kloda je neoblomný, navíc si klade 

další podmínky. Pan Wawrosz navrhl, aby se obec informovala o předběžném opatření. V této 

diskuzi také padl návrh na odříznutí vody, který byl ZO jednoznačně odmítnut, protože 

zvířata, která jsou na vodě závislá, za tuto situaci nemohou.  

Pan Goltsch se optal ZO, zda bude i nadále vykonávat funkci preventivy obce. Starosta navrhl 

projednání této záležitosti na pracovní schůzce. 

Pan Zahradnik přednesl celé znění usnesení z II. ZO obce Střítež v upraveném znění. ZO 

schválilo usnesení všemi 8 hlasy.  

 

Na závěr starosta obce poděkoval minulému zastupitelstvu obce za akce a spolupráci.  

 

 

 

17. Ukončení 
P. starosta ukončil zasedání v 19:00 hod. 

 

 

 

 

 

 

         Podpis starosty obce: 

 

Podpisy ověřovatelů zápisu: 

 

Jaroslava Przywarová  ……………………………..  ……………………………. 

 

Ing. Zbygniew Zahradnik …………………………….. 

 

 

 

Zapsala: Veronika Mikulová, DiS. ................................................. 


