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Zápis z X. zasedání ZO Střítež ze dne 10. 10. 2011 

1. Zahájení: starosta obce Střítež p. Petr Machálek v 17.03 hodin, účast - 8 členů ZO, paní 

Przywarová Jaroslava se omluvila, pan Plekanec Stanislav přišel na ZO 17:07  

2. Program: starosta obce citoval důvod nepodepsání zápisu a usnesení z IX. zasedání ZO 

Střítež panem Plekancem. Byl přečten nový program na X. ZO obce Střítež – schválen 8 

hlasy. 

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

Jiří a Ing. Fober Miroslav – schváleno 8 hlasy. 

4. Kontrola usnesení: - ukládací část 

usnesení č. 9/142 – podrobný přehled čerpání rozpočtu – tento přehled je k nahlédnutí na 

obecním úřadu při každé měsíční uzávěrce nebo u rozpočtáře paní Veroniky Mikulové – 

výkaz FIN 2-12 M – z důvodu nekonání pracovní porady a předložení výkazu na ní – úkol 

trvá. 

usnesení č. 9/143 – analýza a vyčíslení ztrát  z titulu pronájmu nebytových prostor v KD a 

Domu služeb – úkol trvá – termín prodloužen do 31.01.2012 – u tohoto bodu proběhla 

diskuse o složitosti celé analýzy z důvodu dohledávání podkladů v archivu. Archivní doba dle 

zákona o archivní a spisové službě je různá. 

pan Plekanec zaujal stanovisko, že k tomuto úkolu se v tomto období neudělalo nic, viz zápis 

z kontrolního výboru, který je uložen na obecním úřadě. 

Mgr. Kapitanovová se k této věci vyjádřila, že takovéto vyhledávání opravdu není jednoduchá 

záležitost. 

Ing. Piecha všem přítomným vyložil, jak funguje audit, který by všechno mohl zpracovat. 

termín do 31.01.2012 byl schválen 5 pro, 3 se zdrželi hlasování (Plekanec, Fober, Piecha) 

5. Výsledek výběrového řízení na výstavbu místní komunikace v obci Střítež. Tento projekt na 

výstavbu místní komunikace a napojení na stávající vodovod vypracoval Stanislav Kawulok. 

Realizace této stavby bude v místě převaděče v místě nové bytové zástavby v jižní části obce 

Střítež. Tento projekt bude vykonán jako jedna stavba. Vodovod povede i na pozemcích 

novostavebníků, s nimiž má obec Střítež sepsanou smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene. Po ukončení stavby a jejím vytyčení bude věcné břemeno zaneseno do 

katastru nemovitostí.  

Dne 27.9.2011 proběhlo výběrové řízení na tuto stavbu, byla jmenovaná 5-členná komise ve 

složení: p. Lokay Daniel, Ing. Halina Zientková, Ing. Zahradnik Zbygniew, Ing. Vaverková 

Marcela, Ing Činčala Martin.  

Na výzvu obce o zadání veřejné zakázky odpověděly a přihlásily se 3 firmy a to: COLAS CZ 

a. s., CSK Invest s. r. o., D5 a. s. Třinec. 

Ing. Fober upozornil na střet zájmů z důvodu, že firma, která nabídla nejnižší cenu, zároveň 

zpracovávala projekt. 
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Mgr. Kapitanovová – ve firmě CSK Invest opravdu figuruje stejná osoba, ale bylo řečeno, že 

se nejedná o střet zájmů. 

Ing. Piecha podotkl, že všichni soutěžící by měli mít stejné podmínky. 

Herec Jan – vyjádřil rozčarování nad opozicí a zeptal se zastupitelů, zda mají zájem 

vybudovat v obci komunikaci. V místě kde se má nová komunikace stavět je již navezená 

struska a doporučil zastupitelstvu neodkládat termín realizace stavby. 

p. Plekanec – se ptal na technický dozor u této stavby 

starosta – doporučil ke schválení firmu CSK INVEST z důvodu nejnižší cenové nabídky a 

splnění požadavku na 60 měsíců záruky u této stavby. Přílohou tohoto zápisu je hodnotící 

tabulka.  

Zastupitelstvo obce odsouhlasilo vítěze této zakázky a to firmu CSK INVEST s. r. o. 

z důvodu nejnižší cenové nabídky poměrem hlasů 5 pro a 3 se zdrželi hlasování (Plekanec, 

Fober, Piecha). 

6. Stavebně technický dozor na výstavbu místní komunikace a přípojky na stávající vodovod: 

Stavebně technický dozor na výstavbu místní komunikace bude provádět Ing. Roman 

Wilkonski, který má bohaté zkušenosti v oblasti pozemního stavitelství. Starosta citoval znění 

dohody o provedené práci.  

p. Plekanec se k tomuto dozoru vyjádřil, že Ing. Wilkonski je rodina s Ing. Zahradnikem a že 

se jedná o střet zájmu.  

ZO schválilo Ing, Wilkonského jako stavebně technický dozor 5 hlasy, 3 se zdrželi hlasování 

(Zahradnik, Piecha, Plekanec)  

7. Příspěvek na provoz Charitního domu pro seniory v obci Hnojník 

Charitní dům pro seniory v Hnojníku poslal obci Střítež žádost o „dofinancování“ 

Střítežských občanů. V domově bydlí paní Mlocková a pan Turoň. Charitní dům pro seniory 

požádal o částku 20.000,--Kč. Vzhledem k tomu, že obec přispívá na své občany také 

v Integrovaném sociálním ústavu v Komorní Lhotce částkou cca 4.000,--Kč na jednoho 

občana ze Stříteže, zastupitelé rozhodli o částce 8.000,--Kč pro Charitní dům. 

Zastupitelstvo schválilo příspěvek všemi 8 hlasy. 

8. Kalendáře pro občany obce Střítež:  

V rámci sdružení obcí povodí Stonávky bylo obcím navrženo spolufinancování na kalendáře 

pro obyvatele jednotlivých obcí. Kalendář by měl obsahovat fotografie příslušné obce a také 

akce obce Střítež, akce pořádané neziskovými složkami, pokud dodají termíny svých akcí. 

Termíny splatnosti místních poplatků apod. Kalendář by měla dostat každá rodina v obci,. 

Předpokládaný náklad tisku 350 ks.  

schváleno 5 hlasy, 3 se zdrželi (Plekanec, Piecha, Fober) 
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9. Přeřazení majetku 

 Z důvodu požadavku zákona o účetnictví na věrné a poctivé zobrazení předmětu účetnictví a 

finanční situace účetní jednotky a dále z důvodu započetí účetních odpisů od 1.1.2012. Obce 

doposud neodepisovaly majetek.  Tento je veden v původních pořizovacích cenách. Hranice 

pro zařazení na jednotlivé majetkové účty se postupem let měnily. Proto bude nyní provedeno 

přeřazení jednotlivých majetků dle současných právních předpisů. Jedná se o majetek uveden 

v příloze tohoto zápisu. 

Zastupitelstvo obce schválilo přeřazení majetku 5 hlasy, 3 se zdrželi hlasování (Plekanec, 

Fober, Piecha) 

10. Záměr obce pronajmout nebytové prostory 

Obec Střítež měla na úřední desce vyvěšen záměr pronajmout nebytové prostory hospody 

v suterénu kulturního domu. Na tento záměr se na obci nepřihlásil žáden zájemce. 

Zastupitelstvo obce se dohodlo, že do příštího ZO předloží nový záměr. 

11. Starosta obce informoval o veřejném projednávání územního řízení pro stavbu 

komunikace I./68 „Třanovice – Nebory“, které proběhlo dne 29.09.2011 na MěÚ Třinec. 

Z plánovací dokumentace byl vypuštěn chodník pro pěší, souběžný se silnicí III třídy 4763, 

který by měl zajistit bezpečný průchod nad plánovanou komunikací I/68. Rovněž v této 

dokumentaci není řešeno zalesnění, které by mělo sloužit jako protihluková bariéra a lapač 

prachu pro občany bydlící v blízkém okolí a propust pro propojení budoucích energetických 

sítí jako je elektřina, kanalizace a plyn z důvodu rozdělení obce na dvě části. Proti tomuto 

návrhu řešení starosta obce podal písemné připomínky již 14.9.2011.   

12. Diskuze 

pan Herec Karel se ptal, zda obec Střítež byla informovaná, že na zálesí nepoteče voda.  

starosta – nevěděli jsme to, a obec Ropice upozorněna, na tento nedostatek, že včas a řádně 

neinformovala naše občany. 

pan Herec Jan – otázka, zda a jaké má obec výbory 

Mgr. Kapitanovová – všechny výbory jsou na internetových stránkách včetně jejich členů 

 

12. Závěr zasedání: zasedání ukončil starosta obce ve 19:30 hod. 

Podpisy ověřovatelů zápisu:     Podpis starosty obce: 

Ing. Fober Miroslav …………………………            Petr Machálek 

 

Ing. Kajzar Jiří………………………….  …………………………………..

             

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


