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Zápis z VIII. zasedání ZO Střítež ze dne 15.06.2011 

1. Zahájení: starosta obce Stříteţ p. Petr Machálek v 17.00 hodin, účast - 8 členů ZO, Ing 

Zahradnik se telefonicky omluvil, přišel na ZO 17:50  

2. Program: starosta obce navrhl změnu programu bod č. 5, 6 za různé přesunout za bod 10 – 

z důvodu absence Ing. Zahradnika. Program včetně změny – schválen 8 hlasy. 

3. Jako zapisovatelka byla určena p. Veronika Mikulová, jako ověřovatelé zápisu p. Pyszková 

Marie a Ing. Piecha Vladislav – schváleno 9 hlasy. 

4. Kontrola usnesení: - Mgr. Kapitanovová, místostarostka 

bod č. 4 ze VII.ZO obce Stříteţ úkol zpracovat směrnice o poskytování dotace z rozpočtu 

obce – prodlouţeno do dalšího zastupitelstva – úkol – směrnici zjednodušit. 

Starosta informoval, ţe termín na podání ţádosti na zateplení je cca 1 měsíc. 

5. Starosta obce dále informoval o podání žaloby na kraj. Stavba Převodovkárny II 

v průmyslové zóně Nošovice jiţ byla sice započata, přesto obec ve spolupráci s občanským 

sdruţením za zdravé ţivotní prostředí podává ţalobu na Krajský úřad Moravskoslezského 

kraje.  Cílem ţaloby je poukázat na nesprávné rozhodnutí kraje, ţe vybudováním 

převodovkárny II. ve firmě Hyundai se doprava přes naší obec nenavýší. Obec Stříteţ byla 

vyloučena ze stavebního řízení z důvodu, ţe odvolání bylo podáno přímo na kraj a ne 

prostřednictvím stavebního úřadu v Dobré. 

Ing. Fober se k této záleţitosti vyjádřil s obavami, ţe se stejně nic nezmění, jen budeme 

Krajem kráceni na dotacích. 

6. Obnovení zřizovací listiny sboru dobrovolných hasičů Střítež:  

Z výsledků kontroly SDH vyplynula nutnost obnovit zřizovací listinu sboru dobrovolných 

hasičů ve Stříteţi. Tato listina byla pravděpodobně u zesnulého velitele pana Janíka a asi 

omylem zničena spolu s jinými dokumenty. starosta citoval novou zřizovací listinu, která má 

svá předepsaná pravidla. 

schváleno všemi 8 hlasy 

7. Zvýšení školeného v mateřské škole  

ZŠ a MŠ stříteţ podala na obec ţádost o zvýšení školného v mateřské škole. Vzhledem 

k tomu, ţe do mateřské školy přibudou v novém školním roce děti, je potřeba rozšířit druhé 

oddělení a provést další stavební úpravy, navrhla paní ředitelka zvýšení školného z původních 

50 Kč na 200 Kč měsíčně. Pro zajímavost byly v ţádosti uvedeny částky školného z okolních 

mateřských škol, které se pohybují od 200,-Kč do 300,-Kč. 

schváleno 6 pro, 2 se zdrželi (Ing. Piecha a p. Plekanec) 

8. Žádost o povolení výjimky z počtu žáků:  
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Vzhledem k tomu ţe do základní školy nastoupí v příštím školním roce 2011/2012 

pravděpodobně pouze 43 dětí, je nutné povolit výjimku z počtu ţáků. 

schváleno všemi 8 hlasy 

9. Směrnice na dotace poskytované z rozpočtu obce 

Zastupitelstvo obce odloţilo schválení směrnice a formuláře k podání ţádosti z důvodu 

přílišné sloţitosti dokumentu. (nutno zjednodušit) 

10.  Závěrečný účet sdružení obce povodí Stonávky:  

Po řádném vyvěšení na úřední desce obce ZO obce schválilo závěrečný účet sdruţení 5 hlasy, 

zdrţeli se Ing. Fober,  Ing. Piecha a p. Plekanec. ZO obce poţaduje důvodovou zprávu, jak 

došlo ke schodku v hospodaření Sdruţení obce povodí Stonávky. 

11. Vyrovnání dluhů s nájemníky domu služeb. 

Starosta obce citoval návrh Ing. Michaila Kapitanova o kompenzaci dluhu za elektrickou 

energii, kterou obec za bývalého managementu nefakturovala nájemníkům, a které nejsou ani 

soudem vymahatelné. Ing Kapitanov navrhl obci zakoupení dětského venkovního hřiště pro 

děti v hodnotě cca 40.000,-Kč, čímţ by byly vypořádány vzájemná práva a povinnosti jakoţ i 

závazky. Dětské hřiště by se po zakoupení stalo majetkem obce. 

v 17:51 na ZO se dostavil Ing. Zahradnik 

Dále p. starosta přečetl stanovisko JUDr. Bocka v této věci. Ing. Piecha upozornil, ţe 

formálně v tomto stanovisku chybí moţnost vymáhání bezdůvodného obohacení, které 

vznikne v důsledku spáchání trestného činu. Z hlediska obchodního práva je dluh starší 3 let 

opravdu nevymahatelný. Ing. Fober navrhnul pozvat JUDr. Bocka na další veřejné zasedání 

obce, kde by mohl objasnit i některé další otázky. Mgr. Kapitanovova upozornila na drobné 

nedostatky v nových nájemních smlouvách, které byly s nájemníky uzavírány v roce 2010, na 

kterých se momentálně pracuje a budou uzavírány dodatky k těmto smlouvám. Ing. Piecha 

upozornil, ţe stanovisko ČSSD není namířeno proti podnikatelům, ale proti bývalým 

zastupitelům, kteří opomenuli, snad z nedbalosti, fakturovat podnikatelům cenu za odebrané 

energie.  

Pan Plekanec navrhnul vypsat výběrové řízení na pronájem hospody, s cílem zkvalitnění 

úrovně gastro sluţeb, např. rozšíření o teplá i studená jídla, donáška jídel apod.. Občané ve 

Stříteţi nemají ţádnou moţnost zajít si na dobré jídlo.  

Uloţení úkolu: do dalšího zastupitelstva bude na toto téma vedena diskuze na pracovní 

poradě. 

ZO odložilo schválení na další zatupitelstvo   

12. Žádost pana Aloise Mitrengy o napojení na dešťovou kanalizaci. 
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Pan Mitrenga si nechal vypracovat studii o napojení střechy nové haly na dešťovou kanalizaci 

a poţádal ZO o schválení tohoto záměru. Toto napojení zatíţí kanalizaci max. 28 m
3 

vody 

ročně.  

Schváleno všemi 9 hlasy 

13. Změna rozpočtu obce č. III 

Ing. Zahradnik přednesl zápis z finančního výboru, který se konal 13.06.2011, o změně 

rozpočtu.  Viz. příloha 

Schváleno všemi 9 hlasy. 

14. Zateplení KD a školy – zpracování projektu a žádosti o dotace 

Z minulého zasedání ZO uloţilo starostovi obce zjistit, kde obdobný systém plynového 

čerpadla funguje – není mnoho provozoven, kde tyto čerpadla fungují. Starosta s Ing. 

Foberem navštívili jednu provozovnu v Opavě, kde mají podobný systém avšak poháněný 

elektrickou energií a ne plynem. Plynová čerpadla se vyrábějí ve Švédsku, Rakousku – tito 

výrobci garantují dostatečný výkon i při nízkých teplotách do -20
o 

C. U tohoto projektu je 

velká šance, ţe bychom jako obec mohli dotaci získat. Z dotace by se dalo pořídit zateplení 

budov, výměna oken, nové kotle a ústřední topení. Na toto téma dále proběhla diskuze. Paní 

Przywarová poukázala na nákladné opravy z důvodu novinky na trhu. Pan Plekanec upozornil 

na fakt, ţe vedení obce chce jít do projektu a neví, kolik toto bude stát. Starosta poukázal, ţe 

dotace by kryla aţ 90% nákladů a zdůraznil, ţe pokud se v KD roztečou radiátory,  zaplatí 

obec za opravu havárie podobnou částku jako v případě podílu na dotaci, avšak nový bude jen 

rozvod tepla v budově. K tomuto bodu v ZO proběhla další diskuze. Pan Siwy navrhl, aby 

obec z taktických důvodů poţádala o dotaci na obě stavby, pak by mohla být schválena 

alespoň jedna. 

Starosta dal nejdříve hlasovat pro podání ţádosti o dotaci na obě stavby – 4 pro, 5 se zdrželo 

hlasování (p. Plekanec, p. Przywarová, Ing. Piecha, Ing. Fober, Ing. Kajzar) 

za podání jedné ţádosti na objekt KD – 4 pro, 5 se zdrželo hlasování (p. Plekanec, p. 

Przywarová, Ing. Piecha, Ing. Fober, Ing. Zahradnik) 

V ZO nebyl schválen ani jeden návrh o podání ţádosti.    

15. Fond pro opuštěné a handicapované děti a mládež.  

Na obec přišla ţádost o finanční příspěvek od fondu pro opuštěné a handicapované děti. Fond 

pořádá pro tyto děti setkání, kterých se zcela zdarma účastní např. Heidi Janků, Monika 

Ţídková a další celebrity.  Starosta navrhnul částku 2.000,-Kč – 4 členové pro, 5 se zdrželo 

hlasování (p. Plekanec, p. Przywarová, Ing. Piecha, Ing. Fober, Mgr. Kapitanovová). Další 

částka ke chválení 5.000,-Kč – 5 pro, 4 se zdrželi hlasování (p. Machálek, Ing. Kajzar, Ing. 

Zahradnik, p. Pyszková).  

16. Různé: 
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- ČOV – byl podán podnět na Českou inspekci ţivotního prostředí, pro hrozbu ekologické 

havárie a podnět ke správnímu řízení na městský úřad do Třince odbor ţivotního prostředí 

proti zamezení vstupu na pozemek p. Klody, kde se nachází ČOV 18 b.j. 

-  Starosta informoval o příspěvku na Flis Odrzański 2011 sester Nogolových ze Stříteţe. 

Obec přispěje oběma sestrám 6.000,-Kč  

- přechod ke společnosti Praţská plynárenská – podepsána smlouva 

- změna pořizovatele územního plánu – Ing. Jaroslav Guziur – MěÚ Třinec – odbor 

stavebního řádu a územního plánování 

-  Sněm starostů – je moţnost poţádat o dotaci na likvidaci bioodpadů, obec  zašle občanům 

dotazníky, ke zjištění zda je zájem o likvidaci bioodpadů a jaký způsob občané preferují.  

- Revitalizace centra obce Stříteţ – doposud není dokončeno zastřešení  podia pro hudebníky, 

cena za kterou má být přístřešek firmou Domaster  realizován je vyšší oproti původní 

smlouvě, termín realizace je Regionální radou prodlouţen do 30.6.2011. Úkol z minulého 

zastupitelstva byl projednat s regionální radou další čerpání finančních prostředků, protoţe  

výše čerpaných prostředků nedosáhla částky přiznané dotace. Starosta, místostarostka s Ing. 

Kučerou projednali tento návrh v RR, přesto se stanovisko RR nezměnilo a obec další 

finanční prostředky nedostane. Bylo rozhodnuto o ukončení projektu.  

-  Vodovod Ropice – Zálesí – v současné době na Zálesí u pana Macha bude probíhat měření 

tlaku aţ do 25.06.2011, s cílem zjistit, zda připojení dalších odběratelů, nebude mít vliv na 

případný pokles vodovodního tlaku u občanů na Zálesí.  

17. Diskuse 

p. Plekanec: 

1. cyklostezka – dotaz v jaké fázi se nachází odkup pozemků a pozemků vedle cesty – 

v současné době očekáváme návrh kupní smlouvy (1161/1) a smlouvy o smlouvě budoucí na 

pozemek k parc.č. 1161/2. Peníze na pozemky v rozpočtu jsou 

2. – dotaz v jaké fázi se nachází cesta a vodovod u převaděče – přes prázdniny se vypíše 

výběrové řízení na realizaci obou projektů.  

3. přechod pro chodce u večerky „Adélka“ – místostarostka zjišťovala na kraji, jaké jsou 

podmínky pro povolení přechodu pro chodce u večerky. Místo musí splňovat tři základní 

předpoklady. (Viditelnost do 50m, nástupní ostrůvek pokud je komunikace širší neţ 7,5m a 

chodník po obou stranách komunikace). Zbývá dořešit majetkové poměry v místě vzniku 

kousku chodníku, který patří manţelům Dudovým. 

4. dotaz na vykosené příkopy – kdo bude uklízet seno po kosení příkopů. V dnešní době je 

spousta dětí alergických a tráva je jiţ přerostlá. -  Kraj v době dotazů na kosení příkopů ještě 

neměl vysoutěţenou firmu, která bude kosit kolem hlavních komunikací. Sluţby Třanovice – 

objednávka - do konce týdne dojde k vykosení krajnic u MK v obci. 
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5. V jakém stádiu se nachází obecní akce „Stříteţské léto“? – p. Jaworek – člen týmu 

starajícího se o tuto akci zastupitelstvu podal informace. Byl dokončen program, sehnaly se 

peníze od sponzorů, jsou projednány druhy poskytovaného zboţí s neziskovými sloţkami 

obce v prodejních stáncích tak, aby si navzájem nekonkurovaly.   

6. Realizace chodníku od OÚ k transformátoru – stavební povolení na chodník je do poloviny 

roku 2012 – obec neschválením ţádosti o dotaci ušetřila peníze, snad se povede stavbu 

realizovat ještě v letošním roce.  

- p. Siwy – oslovil zastupitelstvo obce s prosbou o podání protestu proti průmyslové zóně 

Tošanovice, protoţe opět není řešení dopravní situace. Doprava z této zóny opět půjde přes 

obec Stříteţ na Slovensko. Starosta vyjádřil obavu, ţe v této věci, pokud obec není 

účastníkem stavebního řízení nemůţe nic udělat.  

- p. Galacz –  

1. Podal dotaz k odpadům: proč obec neosvobodí od plateb občany starší 70 let. – obecně 

závazná vyhláška obce o odpadech, osvobozuje občany starší 80 let. Obec vyšla vstříc starým 

občanům. Situace je taková, ţe na kaţdého obyvatele obce se doplácí na odpady ročně téměř 

300,-Kč. 

2. Proč obec nezajistí sekání trávy u starých a nemocných občanů, vydělala by si na 

pracovníka i pohonné hmoty – tento záměr neprošel v zastupitelstvu, ani kdyţ byl starostou 

Mgr. Molin, ani p. Plekanec ani p. Machálek. 

- p. Plekanec – informoval zastupitelstvo, ţe dne 6.6.2011 proběhlo jednání kontrolního 

výboru. Zápis z kontrolního výboru bude předán sekretariátu obce.  

 - p. Siwy upozornil na nepořádek v lese, v němţ se na jaře konala dobrovolná akce čistění 

lesa. Les je v současné době ještě v horším stavu, neţ před úklidem. 

 - p. Plekanec – se zeptal na nové lavice v parku – lavice zhotovil pan Siwy. Pan Plekanec 

poděkoval za dobře odvedenou práci. 

18. Závěr zasedání: zasedání ukončil starosta obce ve 20:05 hod. 

 

 

Podpisy ověřovatelů zápisu:     Podpis starosty obce: 

Ing. Vladislav Piecha …………………………            Petr Machálek 

 

Marie Pyszková………………………….  …………………………………..

             

 

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


