Usnesení z XXXVII. zasedání ZO Střítež
ze dne 22.03. 2010
Zastupitelstvo obce
(č. usnesení)

37/620
1) schvaluje program XXXVII. zasedání ZO Stříteţ
37/621
2) schvaluje sloţení návrhové komise a ověřovatelů zápisu ve sloţení: p. Chudý Jaromír a p.
Pyszková Marie

37/622
3) schvaluje výsledky výběrového řízení na projekt CZ.1 10/4.1.00/03.600 – Revitalizace
centra obce Stříteţ - dle zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a schválené Směrnice
k postupu pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Stříteţ ze dne 27.5.2009
(viz.příloha)
Poznámka: Obsah navrhované smlouvy CSK INVEST s.r.o. pro realizaci projektu –
Revitalizace centra obce – bude projednán na pracovním jednání dne 23.3.2010 v 10.30 hod
za účasti: p. Stanislava Plekance – starosty obce, Ing. Miroslava Fobera – předsedy
stavebního výboru a člena výběrové komise, Ing. Oskara Jarnoty – člena projektového týmu,
Ing. Jakuba Kučery – projektového manaţera INNOVA INTO s.r.o. a člena výběrové
komise, Daniela Rakuse – člena výběrové komise INNOVA INTO s.r.o. Ostrava. Bude-li
obsah smlouvy schválen v pracovní komisi, bude posléze doporučen ke schválení do ZO. Na
pracovní jednání k projednání obsahu smlouvy bude pozván zástupce CSK Invest s.r.o. pan
Kawulok. – zodpovědný – Plekanec Stanislav – starosta obce
37/623
4) ZO bere na vědomí uzavření nájemních smluv o nájmu nebytových prostor, kterou podle
§ 663 a následujících zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku a zákona č. 116/1990
Sb. o nájmu a pronájmu nebytových prostor uzavírají dne 22.3.2010
1.Pronajímatel: Obec Stříteţ
Nájemce:

Ruskontakt s.r.o.

2. Pronajímatel: Obec Stříteţ
Nájemce:

p. Sokolíková Gabriela

3. Pronajímatel: Obec Stříteţ
Nájemce:

Ing. Michail Kapitanov

Přílohy: viz. nájemní smlouvy
Schvaluje – prominutí nájmu na dobu 3 měsíců p. Sokolíkové – duben aţ červen 2010.
37/624
5) ZO schvaluje projekt Euro-Net, který je spolufinancován z Operačního programu
přeshraniční spolupráce SR - Česká republika 2007-2013. Obec Stříteţ se bude podílet na
spolufinancování uvedeného projektu částkou 38 000,- Kč.
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37/625
6) ZO schvaluje posouzení návrhu na II. změnu ÚP obce Stříteţ v souladu s ustanovením
§ 46 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
navrhovatelům:
-

1. Mgr. Kateřina Wewiorková, Bc. Petr Wewiorka, Stříteţ č. 8, 739 59 Stříteţ ze dne
21.1. 2010 – č.j. OS/00042/2010, č. pozemku 1112/6

Navrhovaná změna využití: změna celého pozemku na plochu s moţností výstavby
rodinného domu.
Stanovisko pořizovatele: Doporučujeme tento návrh na změnu ÚP ke schválení ZO.
-

2. Igor a Ivana Pfeiferovi, Nebory 401, 739 61 Třinec, ţádost ze dne 1.2.2010. č.j.
OS/00067/2010, č.pozemku 1118/11, 1118/12

Navrhovaná změna využití: změna celého pozemku na plochu s moţností výstavby.
Stanovisko pořizovatele: Vzhledem k výše uvedenému nedoporučujeme tento návrh
na změnu ÚP ke schválení ZO.
-

3. Boţena Neugebauerová, Stříteţ 250, 739 59 Stříteţ, ţádost ze dne 28.1. 2010,

č. j. OS/00064/2010
Navrhovaná změna využití: změna části pozemku na plochu s moţností výstavby
z 0,15 ha na 0,2 ha.
Stanovisko pořizovatele: Vzhledem k tomu, ţe navrhovatel ţádá pouze o zvětšení
z 0,15 ha na 0,2 ha, doporučujeme tento návrh na změnu ÚP ke schválení ZO.
ZO ukládá ing. Waloszkovi – projednat poţadavek p. Siwého s Archplanem Ostrava
do 31.3.2010
37/626
7) ZO schvaluje smlouvu o uzavření budoucí nájemní smlouvy č. FM/1/t/2010/KOC mezi
MSK - Správou silnice MSK, zastoupenou Ing. Radomírem Vlkem a obci Stříteţ
zastoupenou Stanislavem Plekancem - starostou obce k pozemku parc. č. 1141/1 (ostatní
plocha, silnice) chodník podél silnice III./4763, který je součásti Revitalizace centra obce
Stříteţ - rekonstrukce chodníku u krajské silnice III/4763.
37/627
8) ZO bere na vědomí zpracování znaleckého posudku č. 418-06/2010 o ceně dříví určeného
ke kácení na parcele č. 82/1 v k. ú. Stříteţ – jasanová alej.
37/628
9) ZO schvaluje ţádost o příspěvek na plavání ţáků I. stupně PZŠ v Hnojníku ve výši 300,Kč/ţák. Jedná se o 4 ţáky obce Stříteţ.
37/629
10) ZO schvaluje ţádost ke kacení dřevin rostoucích mimo les. Podle § 8, 9 zákona č.
114/1992 Sb. p. René Bonček, Stříteţ č. 60, na parc. č. 11/33. Kaštan – příčina: hniloba
kmene. Navrţená náhrada výsadby: dub letní.
37/630
11) ZO bere na vědomí ţádost o pronájem vodní plochy a části travnaté plochy v k. ú. Stříteţ
na parc. č. 112/1 a 565/1 p. Martinovi a Lence Santariusovým.
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37/631
12) ZO bere na vědomí zápis z pracovního jednání stavebního výboru při ZO Stříteţ konaného
dne 17. 3. 2010 (viz.příloha)
37/632
13) ZO schvaluje změnu pořadí priorit obecních investic v roce 2010 a schvaluje zařadit
výstavbu a rozšíření vodovodního řádu podél silnice III/4763. Záleţitost rozšíření řešit
v rámci výběrového řízení a oslovení 3 potencionálních dodavatelů tak, jak ukládá
směrnice k postupu pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dané usnesením ZO
ze dne 28. 5. 2009.
37/633
14) ZO schvaluje zadat zpracování projektové dokumentace na výstavbu a rozšíření
vodovodního řádu a obsluţné místní komunikace v prostoru parc. č. 1112/4, 1112/5,
1112/6, 1113/2, 1113/3 – u převaděče.
37/634
15) ZO schvaluje uhradit členský příspěvek na rok 2010 - faktura ve výši 9 072,- Kč
Regionální radě Třinec.
37/635
16) ZO bere na vědomí odpověď MŢP na vyjádření obce Stříteţ a Občanského sdruţení
Stříteţ za zdravé ţivotní prostředí k návrhu koncepce „Strategie rozvoje MSK na léta
2009-2016“ (viz. odpověď)
37/636
17) ZO bere na vědomí harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR v roce 2010 vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do
parlamentu ČR a stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise v počtu 7
členů.
37/637
18) Starosta obce ukládá: rozpočtovému a finančnímu výboru rozborovat provozní rozpočtové
náklady ZŠ a MŠ dle jednotlivých účetních poloţek. Důvod: ve srovnání s ostatními
školskými zařízeními tyto provozní náklady jsou neúměrně vysoké a to dle názoru
starostů, kteří hradí náklady za děti z okolních obcí, které navštěvuji ZŠ a MŠ ve
Stříteţi.
Zodpovědný: předseda rozpočtového výboru - Ing. Piecha Vladislav
Předseda finančního výboru – Ing. Zawadzka Šárka
Termín: 7. dubna 2010
37/638
19) Starosta obce ukládá: doplnit údaje návrhu Dohody o uţívání pozemků a souhlasu
s umístěním a provozováním stavby – Rozšíření veřejného osvětlení MK v k. ú. Stříteţ na
pozemcích spoluvlastníků paní Heleny Liboskové, bytem Karviná-Nové Město, Havířská
1289/9, p. Františka Molina, bytem Hnojník 303 a p. Leo Molina, bytem Hnojník 353 na
parc.č. 782, 771/11.
Zodp.: Ing. Waloszek Vilém
Termín: 31.3. 2010
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37/639
20) ZO schvaluje Smlouvu o dílo na tvorbu GIS obce Stříteţ pro rok 2010 č. STZ 10 SOD
s DIGIS spol. s r.o. se sídlem 708 00 Ostrava - Poruba, Generála Sochora 6176/6A
zastoupenou Ing. Liborem Štefkem a Stanislavem Plekancem starostou obce Stříteţ
37/640
21) ZO schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o provozování vodního díla č.
1119/SOSB/FM/2010 mezi obcí Stříteţ zastoupenou Stanislavem Plekancem, starostou
obce Stříteţ, jako investor a budoucí vlastník a SmVaK a. s. - budoucím provozovatelem
zastoupení Prof., Dr., Ing. Miroslavem Kynclem
- rozšíření vodovodního řádu k. ú. Stříteţ podél silnice III/4763 (viz. smlouva)
37/641
22) ZO bere na vědomí umístění výstraţných tabulí na hrázi rybníku č. 4 s názvem „ZÁKAZ
VJEZDU“ včetně informační tabule, „Soukromý pozemek a významný krajinný prvek“
Českému rybářskému svazu – Třinec
37/642
23) ZO schvaluje částku ve výši 500,- Kč volnočasovým aktivitám – cvičení ţen na pokrytí
neinvestičních nákladů u příleţitosti MDŢ
37/643
24) ZO schvaluje rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Stříteţ za rok 2009
ve výši 40.834,-Kč a to do fondu odměn 32.500,- Kč a rezervního fondu ve výši 8.334,-Kč
37/644
25) ZO bere na vědomí výsledky výběrového řízení na pronájem prodejny potravin. Novým
nájemcem se stává s účinností od 1.4.2010 p. Gabriela Sokolíková.
37/645
26) ZO bere na vědomí rozpočtové opatření provedené starostou obce a předsedkyní
finančního výboru v závěru roku 2009 č. 5/2009
37/646
27) Bere na vědomí ţádost o dotaci za rok 2010 pro Svaz tělesně a zdravotně postiţených ve
Smilovicích – nutno prověřit počet členů z obce Stříteţ
38/647
ZO bere na vědomí přijetí 3 pracovníků na VPP na dobu určitou do 31.10.2010
38/648
28) ZO schvaluje kácení stromů v jasanové aleji u MK č. 5 v počtu 7 ks na par. č. 82/1 a 3 ks
na par. č. 84 z důvodu bezpečnosti – silně redukované koruny, částečně proschlé – viz.
Posudek č. 418-16/2010 a vyjádření Agentury pro ochranu přírody Ostrava.
Podpisy ověřovatelů zápisu:

Podpis starosty obce:

Jaromír Chudý ….…………

Stanislav Plekanec

Marie Pyszková ..…………
Podpis zapisovatelky: Jiřina Bujoková …………
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