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Zápis ze zasedání ZO Střítež 
ze dne 26.01.2011 

 

1. Zahájení  
P. starosta zahájil zasedání ZO v 17:01 hod., přítomno bylo všech 9 členů ZO. 

 

2. Program ZO 

P. starosta citoval program zasedání ZO v plném znění a navrhl změnu v programu  v bodě 7 

o dovětek ... a nového předsedy výboru pro národnostní menšiny. Tento program byl schválen 

všemi 9 hlasy. 

 

3. Za ověřovatele zápisu byli zvoleni: 

paní Jaroslava Przywarová a Ing. Zbygniev Zahradnik – schváleno 9 hlasy. 

 

4. Změny v odměňování   

starosta seznámil přítomné s novým nařízením vlády č.37/2003 Sb., v platném znění, platným 

od 1.1.2011, který snižuje odměny starostům, místostarostům, členům ZO a předsedům 

výborů o 5%.  – schváleno všemi 9 hlasy 

 

5. Výběrové řízení na zhotovení a instalování laviček v parku 

Na toto výběrové řízení byla sestavena komise pro VŘ ve složení: Ing. Zahradnik, Ing. Fober, 

pan Činčala, Ing. Kučera a pan Rakus z INNOVy. Do VŘ se přihlásila jen 1 firma a to TS 

Frýdek-Místek. Firma splnila předepsané požadavky a vyhrála výběrové řízení.  

Schváleno všemi 9 hlasy. 

 

6. IV. rozpočtová úprava 

Starosta předložil poslední úpravu rozpočtu, která se provádí vždy na konci roku, kdy se 

zjišťuje konečný stav na všech příjmových i výdajových položkách. (viz. příloha): 

Daňové příjmy se zvýšily během 1 měsíce o 634.451,-Kč, nedaňové příjmy se zvýšily o 

59.147,-Kč – celkem se příjmy zvýšily o 693.598 Kč 

Na straně výdajů se ušetřilo 999.376,-Kč, celkově obec Střítež ze svého schváleného rozpočtu 

na rok 2010 ušetřila 1.692.974,-Kč 

Schváleno všemi 9 hlasy 

 

7. Volba finančního  výboru (FV) a volba předsedy výboru pro národnostní menšiny  

Do finančního výboru  byli navrženi: 

    Pro-Proti-Zdržel se hlasování 

Ing. Zahradnik Zbygniew 9 -0 -0 

Ing. Kajzar Jiří  4 -3 -2 

Ing. Kaleta Měčislav  9 -0 -0 

Mgr.Molin Jaroslav  5 -3 -1 

Chudý Jaromír  9 -0 -0 

Pan Plekanec S. se k navrhovaným členům vyjádřil a  jménem MO ČSSD nedoporučil za 

členy finančního výboru  Kajzara J. a Molina J. a navrhl hlasovat o jednotlivých členech 

zvlášť. (viz výše) U pana Kajzara z důvodu jeho jména na seznamech STB a u pana Molina 

za jeho nehospodárné a neekonomické působení ve funkci starosty. 

Ing. Kajzar poukázal na osobní válku mezi ním a členy MO ČSSD. 

Pan Lipowki vyjádřil rozčarování nad navržením pánů Kajzara J. a Molina J. do finančního 

výboru. 
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Pan Herec J.využil svého práva se k projednávané věci vyjádřit a rovněž se pro dobro obce 

pozastavil nad navrhovanými pány Kajzarem J. a Molinem J. do finančního výboru. 

Upozornil na nevhodnost soukromých sporů do práce ZO. 

Ing. Kajzar se k této věci vyjádřil a zopakoval to, co již sdělil na minulém ZO.  Jeho časté 

služební cesty na Západ vyžadovaly podávat orgánům informace.  

Starosta– podali jsme dotaz na ministerstvo vnitra, zda může být v ZO člověk, jehož jméno 

figuruje na seznamech STB. Zákony to nezakazují. 

P.Plekanec navrhl za člena finančního výboru Ing. Jaska Petra. 

Posledního člena finanční komise si vybere a osloví její nový předseda Ing. Zahradnik. 

 

Volba předsedy komise pro národnostní menšiny proběhla jednohlasně pro Ing. Piechu, další 

členové komise zůstávají stejní paní Zawadzká Halina a pan Kowalczyk Marian.  

Schváleno všemi 9 hlasy 

 

8. Změny v projektu „Revitalizace centra obce Střítež“  

Starosta seznámil ZO se změnami č.12,13,14 Regionální rady MSK, týkající se „Revitalizace 

centra obce.“ 

Upozornil na změnu č.12 (zamítnutí financování přístřešku – markýzy) a požádal p. Plekance 

o vysvětlení ke změně. 

Pan Plekanec se k této věci vyjádřil slovy, že tento projek byl schválen na 5,5 mil Kč, který 

byl ve veřejné zakázce vysoutěžen  pouze na 3 mil Kč. Regionální rada by si neměla klást 

takové podmínky a je třeba, aby současné zastupitelstvo obce napsalo řediteli RR dopis,  ve 

kterém by připomnělo původní  schválenou cenu projektu 5,5 mil., takže nevidí důvod, proč 

by obec tyto peníze neměla dostat.  

Schváleno všemi 9 hlasy. 

  

9. Regionální rada rozvoje a spolupráce v Třinci (RR) 

Starosta seznámil ZO se smlouvou s RR a s povinností vyplývající z této smlouvy. 

RR máme do 26.1.2011 zaplatit členský příspěvek ve výši 9000,-Kč. 

 Regionální rada Třinec se stará o příhraniční spolupráci a dotace.  

Pan Plekanec navrhl vyžádat si od RR výroční zprávu a informaci, co za naše peníze dělají 

pro naši obec. 

Platba této faktury se odsunuje až po získání informací navrhnutých zastupiteli. 

 

10. Znak obce Střítež 

 Starosta předložil ZO žádost firmy Aktiv Opava s. r. o, ve které firma žádá o udělení 

souhlasu s užitím znaku obce. Tato firma se zabývá  vytvářením sběratelských kolekcí znaků 

měst a obcí v ČR na reklamních předmětech. (připínáčky, magnety apod.). Doba užívání by 

byla neomezená, limitován je max. počet ks na 10.000 ks. 

Pan Fober navrhl procentuální odměnu obci ze zisku 

Pan Wawrosz  upozornil na zneužití znaku obce 

Schváleno všemi 9 hlasy 

 

11. Stavební řízení ve věci umístění stavby „SO 520 Převodovkárna II. v areálu HMMC 

V minulosti i nyní se obec snaží zamezit narůstání dopravy přes naši obec. Z tohoto důvodu 

jsme podali jako účastníci řízení dopis s námitkami (viz. příloha).  

 

Starosta dále uvedl, že z návrhu superkoncepce, nových silničních a dálničních sítí v ČR 

vyplývá, že nová RK I/68, která má vést naším K.ú., je až do roku 2025 vypuštěna.  

  

Pan Fober upozornil na zahození možnosti Občanského sdružení na spolupráci s HMMC 
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pan Herec Karel – kdyby OS neblokovalo spolupráci s HMMC, mohli by HMMC chtít po ČR 

dodržení podmínek smlouvy, mezi které patří mjn také dokončení obchvatu.  

starosta – pokud bude v silách OS, tak budeme bojovat také proti nově vznikajícím 

průmyslovým zónám v Hnojníku a Tošanovicích, které nepochybně zapříčiní navýšení 

dopravy přes naši obec. 

Mgr. Kapitanovová – cesty se nestaví z důvodu nedostatku peněz nikoli z důvodu protestům 

obce nebo OS 

Ing. Piecha – upozornil pana Siwého, že si dobře pamatuje na doby, kdy chodil po obci 

s lístečky na podporu vzniku občanského sdružení, že se bude jednat o snížení dopravy přes 

obec. Od doby, kdy se plánovaná stavba přemístila na druhý konec vesnice, tak se zájmy OS 

přesměrovaly na trať, která ještě panu Siwému vede kolem domu. Upozornil, že je pro 

modernizaci tratě. Nicméně místo, aby OS bojovala za uspíšení stavby obchvatu Stříteže, tak 

OS raději vrtá do Nošovic. 

Pan Jaworek vznesl dotaz, na čem stojí stavba obchvatu – zda na vykoupení pozemků? 

Mgr. Kapitanovová -  určitě za zpoždění stavby nemůže jen Střítež, komunikace povede i přes 

obec Hnojník a vznesla dotaz, kdo další se odvolal proti převodovkárně? 

pan Siwy – ukazuje se stále jen na OS, co se mělo dělat a nemělo dělat. OS nemůže sledovat 

úplně všechno. Je fakt, že stát má pouze 40% potřebných prostředků na veškeré stavby. 

Problémem je však skutečnost, že v Hnojníku nebyla komunikace v souladu s územním 

plánem. 

starosta – upozornil, že na dopoledním jednání s náměstkem hejtmana p. Novákem jednal o 

dalším společném postupu a součinnosti kraje a obcí v souvislosti s urychleným zařazením 

chybějícího kousku RK (Třanovice – Nebory) do plánů ŘSD. Dále ubezpečil p. Nováka o 

tom, že ze strany obce nebudou v prostorách již vytýčeného koridoru pro výstavbu RK v k.ú. 

obce provedeny žádné změny. Dále zdůraznil, že požadavky obce na zbudování chodníku nad 

novou RK a zalesnění, které je v ÚP obce nemůže být důvodem k prodloužení zahájení 

stavby. Náměstek hejtmana mu dal za pravdu.  

 

12. Veolia – dopravní obslužnost 

Starosta seznámil přítomné se smlouvou s VEOLIA transport, která žádá o příspěvek 75.000,-

Kč na dopravní obslužnost v obci. 

Ing. Fober – není proti, aby se přispělo na dopravní obslužnost, ale je třeba za obec 

připomenout, aby spoje na sebe navazovaly.  

Mgr. Kapitanovová – dotaz, zda se obce stále mohou vyjádřit k jízdním řádům. a zda již byly 

nějaké ústupky provedeny. 

Určitě by se měla zmapovat návaznost spojů a v dalším období předložit návrh přepravním 

společnostem. 

Pan Plekanec – se zastal Veolie  - v roce 2010 provedli na základě upozornění obce změnu 

v jízdním řádu. 

Pan Lipowski – upozornit řidiče, aby nestáli u vchodu do KD, ale aby stáli na vyznačeném 

místě u autobusové zastávky. 

Ing. Piecha – zazněla připomínka, že některé spoje jezdí prázdné – tak ať se zruší nebo 

posunou do doby, kdy by byly využity. 

Schváleno všemi 9 hlasy 

 

13. Správnost ustanovujícího jednání 

Pan Plekanec podal dotaz na Ministerstvo vnitra, zda nedošlo k nezákonnému jednání  na 

ustavujícím zasedání ZO.  

Ing.Kajzar J.  seznámil přítomné se stanoviskem MV odboru dozoru a kontroly veřejné správy 

ke správnosti ustavující schůze ZO ze dne 10.11.2010. – MV odbor kontroly neshledal žádné 

nedostatky v průběhu ustavujícího jednání 
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Pan Plekanec – jednalo se pouze o dotaz 

Ing. Fober – upozornil na využití situace a přesunutí bodů programu na ustavující schůzi ZO, 

na intrikánkou politiku a na to, že ministerstvo odpovědělo jinak než se uvádí v příručce pro 

zastupitele. 

 

14. Rozdělení dotací 

viz příloha a rozdělení dotací 

U tohoto tématu se ZO domluvilo na zpracování jednotného formuláře žádosti na dotaci, který 

by byl platný již na rok 2012. Bude ustanovena zvláštní komise pro vyhodnocení žádostí o 

dotace, která všechny žádosti zhodnotí a rozdělí dotace k prospěchu veřejnosti. 

Schváleno všemi 9 hlasy 

 

15. Budova pro tělovýchovu 

zprovoznění od 1.2.2011. Jako první projevil zájem kroužek přírodovědný a elektrotechnický. 

Pan Lipowski– měly být osloveny všechny neziskové složky v obci. 

Pan Fober – měla by to organizovat kulturní komise. 

Mgr. Kapitanovová – objekt nemůže být prázdný, proto se nestavěl, začátky budou složité. 

Starosta navrhl  stanovit poplatky za pronájem takto: 

Klubovna 50,-Kč/hod. 

Šatny(sprchy) 50,-Kč 

Schváleno všemi 9 hlasy 

 

16. vodovod – Ropice – Zálesí 

Zpracovaný projekt a vyžádat si nezávislé posouzení 

pan Herec K. – proč se nikdo nezeptal občanů, zda souhlasí s rozšířením vodovodu?. Původně 

se jednalo o projekt na 10 rodinných domů, již dnes jde poznat, když si někdo ze sousedů 

vodu pustí, sníží se tlak  

pan Wawrosz – navrhl, abychom si dali do smlouvy garanci průtoku a tlaku vody.  

pan Herec K. vyjádřil překvapení nad napojením jiné obce na vodovod, protože v letech 

minulých se vedla pře o napojení vody v obci. 

paní Kapitanovová – voda by dle smlouvy měla být hotová v červnu 2011 

pan Plekanec – upozornil na nutnost stavební komise v obci 

  

17. Žádost paní Milerské o kácení 2 jasanů 

Schváleno všemi 9 hlasy 

 

18. Protlak pod MK 

Starosta seznámil ZO s žádostí paní Danielové S. na povolení protlaku pod MK na parcele 

1113/1 k vedení inženýrských sítí. 

Schváleno všemi 9 hlasy 

 

 19. Novostavebníci u „Rozvaděče“ 

ze strany stavebníků vzešel dotaz, kdy se bude dělat vodovodní přípojka – v dokumentech 

byla přislíbena pomoc při řešení vodovodu. 

ze zastupitelstva – tyto pozemky byly prodány bez inženýrských sítí za odpovídající cenu.  

 - cesta se bude budovat a to i bez dotace, o kterou chce obec požádat 

 - vybudovat vodovod cca 180 m  

 - na pořízení vodovodu by se měli podílet samotní stavebníci 

pan Plekanec – ZO v minulém roce schválilo v II. změně územního plánu celek cca 1,7 ha 

jako stavební pozemky. V těchto místech by se mohlo postavit cca 12 rodinných domů, které 

by se na tento vodovod měly napojit. Vodovod by se měl budovat v rámci MK. Strategií 
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tohoto projektu bylo vybudování MK a vodovodu, čímž by se zvýšily ceny pozemků – 

stavebních parcel. Je nutno sledovat dotační programy, které by mohly částečně pokrýt 

náklady s vybudováním inženýrských sítí.  

pan Herec J. vznesl dotaz – zda náklady na vodovod ponesou stávající 3 stavebníci a ostatní 

se jako napojí zdarma? 

pan Kawulok, měl mít zpracovaný projekt do 31.12.2010 

pan Wawrosz – dotaz, zda půjde o zhodnocení soukromých pozemků nebo pozemků obce 

 - jedná se o cca 1,7 ha obecních pozemků 

 

20. Cyklostezky 

Starosta informoval o projektu cyklostezek směrem k rybníkům - obec vynaložila náklady na 

projekt ve výši 100.000 Kč. Projekt ztroskotal na vlastníku pozemků (Rázová s. p.), na 

kterých se nachází MK vedoucí k rybníkům.  

 

21. Žádosti o snížení poplatku za odvoz komunálního odpadu 

Starosta seznámil ZO se žádostmi občanů o snížení poplatku za přiblížení při svozu TKO. 

Uložil  výboru  pro životní prostředí posoudit žádosti  a odpovědět občanům.  

Schváleno všemi 9 hlasy 

 

Diskuze: 

pan Siwy – požádal o pozornost – vysvětlil pojmy ZUR a PUR 

ZUR – zásady územního rozvoje 

PUR – plánování územního rozvoje a je nadřazeno ZUR 

oba dokumenty spolu musí korespondovat, takže co není uvedeno v jednom dokumentu, 

nemůže obsahovat dokument druhý a naopak, jinak se jedná o rozpor. Věci, které jsou 

obsaženy v PUR nesmí být vynechány v ZUR a územní plány jednotlivých obcí musí 

vycházet z těchto nadřazených dokumentů. 

v PUR není nic o optimalizaci trati, ale v ZUR je tato výstavba navržena. 

pan Siwy tímto požádal ZO, o prozkoumání situace a zaplacení právníka, který může podat 

odvolání ke správnímu soudu.  

starosta – obec ví o zaslání dopisů na kraj, které však byly zamítnuty 

pan Siwy – více subjektů nebylo kladně vyřízeno 

starosta – doporučil o pozastavení se nad PUR a ZUR a vyvolat na tomto základě schůzku, na 

jejímž základě se uloží závěry. 

pan Lipowski - vznesl dotaz kdo tyto soudy bude platit 

Ing. Piecha – pan Siwy upozorňuje na vlaky, protože mu jezdí kolem domu, vykašlal se však 

na cestu 

starosta – je pravda, že nejde jen o pana Siwého 

Ing Piecha – se sešel se zástupci firmy Kerianni, která vlastní pozemky kolem plánované 

rychlostní komunikace. Tato firma ustoupila od svých původních záměrů a omezila se na 

pouze na rozkouskovanou část pozemků na stavební parcely. ZO toto stanovisko zamítá. 

Firma Kerianni, pokud obec nevyjde vstříc jejím zájmům hodlá nepřistouppit k odprodeji 

pozemků k výstavbě rychlostní komunikace.  

pan Wawrosz – dotaz na Ing. Piechu – zda bude z této schůzky nějaký zápis a zda by se mohl 

vyvěšit na webové stránky obce.  

 - na ZO se odsouhlasilo, že obec bude X zkapacitnění trati. Bude zapotřebí do toho zapojit 

více obcí, kterých se tento problém týká. 

 

pan Kocyan – Světla v parku svítí i v době, kdy to není nutné, měl by se o to někdo zajímat, 

veřejné osvětlení platí všichni.  

starosta – z důvodu ochrany parku a budovy sportoviště před vandaly svítíme stále 



 6 

pan Jaworek – měla by se zpracovat vize obce na několik let dopředu, aby se nové ZO mohlo 

tohoto plánu držet. Měli by se oslovit podnikatelé, občané z obce, kteří by obci přispěli svými 

požadavky či nápady na rozvoj obce.  

pan Plekanec – koncepce rozvoje obce je zpracována, je třeba s tímto materiálem pracovat 

starosta – je třeba pracovat s dotačními programy, a koncepční řešení obce by určitě mělo být 

zpracované. 

 

pan Lipowski – je třeba dát dohromady KD, vybavení KD neodpovídá požadavkům 

pronajímatelů. Dále upozornil na katastrofální stav chodníků, který je po stání sněhů plný 

psích exkrementů. 

Obec Střítež má obecně závaznou vyhlášku na udržování pořádku v obci Střítež. 

 

Mgr. Kapitanovová – budou zpracována pravidla pro předsedy výborů. 

 

pan Wawrosz – vznesl dotaz na Tříkrálovou sbírku 

paní Mikulová přislíbila vyvěsit výsledky sbírky na obecní webové stránky 

 

 

 

P. starosta ukončil zasedání v 21:15 hod. 

 

 

 

 

 

 

         Podpis starosty obce: 

 

Podpisy ověřovatelů zápisu: 

 

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

 

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

 

 

 

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


