
Usnesení z II. zasedání ZO Střítež 

ze dne 24.11.2010 

 

 

Zastupitelstvo obce 

( č.usnesení) 

 

 2/11 

Schvaluje složení návrhové komise a ověřovatelů ve složení:  

Jaroslava Przywarová 

Ing. Zbigniew Zahradnik 

 

 2/12 

Schvaluje tyto výbory ZO Střítež: 

                    Kontrolní 

                                                     Národnostních menšin 

                                                     Kulturní, školský a sociální 

                                                      Životního prostředí 

 

   ( příloha č.1) 

 

2/13 

Stanovuje měsíční odměnu místostarostovi, bez příplatku za počet obyvatel, předsedům 

výborů, členům zastupitelstva dle „Přílohy č. 1 k nařízení vlády č.37/2003 sb. ( příloha č.2). 

Předsedům výborů a členům ZO budou odměny upravovány  individuálně dle aktivity. 

 

2/14  
Schvaluje smlouvy o zimní údržbě komunikací v zimním období 2010/2011 s panem Flaškou 

Karlem a firmou TOZOS. 

 

2/15 

Schvaluje návrhy smluv na rok 2011 - Smlouva o správě kulturního domu, o správě hřiště , o 

správě hřbitovů, o úklidu OÚ a objektu pro tělovýchovu. 

 

2/16 

Předkládá návrh „Jednacího  řádu  Zastupitelstva obce Střítež“a ukládá všem členům 

zastupitelstva  seznámit se s řádem a připravit si na nejbližší pracovní poradu připomínky 

k němu. Zároveň ukládá starostovi nechat si ověřit spránost navrhovaného jednacího řádu 

ministerstvem vnitra. 

 

2/17 

Schvaluje, aby starosta a předseda finančního výboru schvalovali rozpočtová opatření ve výši 

do 20% z objemu rozpočtových příjmů nebo výdajů pro daný paragraf po úpravách a bez 

omezení, pokud se bude jednat o navýšení příjmů nebo snížení výdajů v období od 12.12. do 

31.12. daného roku. Tato rozpočtová opatření budou dána na vědomí ZO na nejbližším 

veřejném zasedání ZO. 

 

2/18 

Bere na vědomí zápis kontroly hospodaření Sdružení obcí povodí Stonávky, provedené 

revizní komisí dne 4.10.2010. Revizní komise nezjistila závady. 



 

2/19 

Ukládá do 15.12.2010 kontrolnímu výboru provést kontrolu(inventarizaci ) majetku obce. 

 

2/20 

Bere na vědomí žádost o čerpání ČOV u 18bytové jednotky a informaci o problémech 

s přístupem na pozemek p.Klody. 

 

2/21 

Schvaluje zrušení slevy občanům, kteří své popelnice musí dopravit na nejbližší místo odvozu 

odpadu firmou Nehlsen a ukládá starostovi oznámit tuto změnu  občanům, kterých se to týká. 

 

2/22 

Bere na vědomí žádost Klubu důchodců o periodický pronájem předsálí a kuchyně na rok 

2011 a žádost o poskytnutí dotace na činnost klubu na rok 2011. 

 

2/23 

Bere na vědomí darovací smlouvu TŽ na odběr strusky. 

 

2/24 

Bere na vědomí informaci ke změnám čerpání dotací na projekty z Regionálního operačního 

programu. 

 

                                                                          

Podpis starosty obce 

                                                                       Petr Machálek 

 

                                                                       ………………………………. 

 

 

 

 

Podpisy ověřovatelů zápisu: 

 

Przywarová Jaroslava …………………………….. 

 

Ing. Zahradnik Zbigniew ………………………….. 

 

 

Podpis zapisovatelky:  

 

Mikulová Veronika DiS.…………………………………. 


