Zápis z XXIII. zasedání ZO Střítež ze dne 3.7.2013
1. Zahájení: starosta obce Stříteţ p. Petr Machálek v 17.00 hodin, účast - 8 členů ZO, p.
Plekanec na dovolené
2. Schválení programu: schválen 8 hlasy.
3. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu: zapisovatelka - Bujoková Jiřina,
ověřovatelé zápisu – Ing. Piecha, Mgr. Kapitanovová – schváleno 8 hlasy.
4. Kontrola usnesení: - starostka:
Konkrétní data pro doplnění údajů k auditu na opětovné podání ţádosti na zateplení další
části budovy OÚ, domu sluţeb, případně školy dodá p. Fuňok příští týden. U školy v případě
úspěchu při ţádosti o dotaci by měl být podíl obce menší, výzva OPŢP bude do konce
listopadu 2013.
- Ing. Fober – venkovní parapety musí být počítáno s přesahem i pro případné zateplení.
- P. Lipowski – rozšíření budovy KD nad vchodem do hospody na sklad pro kuchyň v KD –
jen několik příček.
5. Výsledky výběrového řízení na výměnu oken a dveří a zateplění půdních prostor školy
z Programu příhraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013: starosta – změna tvaru oken, CRR
poţadovalo nové výběrové řízení, administrace výběrového řízení firma Tispol p Ing. Guziur
Bořis, - další členové výběrové komise Ing. Zientková Halina, Lokay Daniel, protokol o
otevírání obálek přihlášeno 7 firem z toho 1 firma - obálka s oznámením, ţe se nezúčastní,
hlavní kritérium cena – nejniţší nabídka firma Domaster, spol. s r.o. 950 tis, Hamrozi s.r.o.
1115 tis., Morcinek, s.r.o. 1121 tis. Kč.
3.7.2013 doručen dopis od firmy Domaster, spol. s r.o. – oznámení o odstoupení od zakázky,
starosta navrhl uzavřít smlouvu s firmou Hamrozi s.r.o. - schváleno 8 hlasy
- Malování si bude zajišťovat škola, termín dokončení stavby z důvodu nového výběrového
řízení v Ostravě konzultován s poskytovatelem dotace.
6. Smlouva o výpůjčce obecních pozemků pro stavbu přeložky „Silnice I/68 TřanoviceNebory: starosta - došlo k několika úpravám jiţ několikrát prezentované smlouvy s ŘSD –
po změnách dle naších poţadavků navrhuje ke schválení, změny v zajištění dostupnosti na
dotčené pozemky, vypořádání v případě jejich nedostupnosti, doba výpůjčky na 10 let,
předčasné vrácení v případě porušení stanovených podmínek – schváleno 8 hlasy.
7. Různé:
- Energie pod kontrolou – smlouvy jiţ uzavřely obce Řeka, Komorní Lhotka, moţné sníţení
nákladů o 14%, roční poplatek obce činí 5000,- Kč bez DPH, jiţ vydána i broţura pro občany
a firmy, spolupráce je moţná na základě ţádosti a plné moci, doloţit smlouvy a poslední
vyúčtování, v systému je jiţ zapojeno cca 350 obcí ČR – podmínky budou ze strany obce
ještě podrobněji prostudovány, smluvní vztahy budou upraveny, na dalším ZO se rozhodne.
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– Valná hromada starostů v červnu 2013 – dotace z programu přeshraniční spolupráce pro
Sdruţení obcí povodí Stonávka Poznávejme Beskydy a NP Malá Fatra – jedná se o
organizaci 2 táborů ve Strečně a v Komorní Lhotce, účast 2 děti z obce z II. stupně škol,
náklady obce 15% t.j. 6234,00 Kč, z naší obce vybráni Gruszka Natanael z polské školy
Hnojník a Swierczek Tomáš ZŠ Hnojník – schváleno 8 hlasy.
- Ţádost ředitelky školy o zvýšení kapacity ŠD z 30 na 50 ţáků, provoz ve dvou třídách s
kapcitou 28 ţáků, Krajská hygienická stanice vydala závazné stanovisko se souhlasem dne
1.7.2013 – schváleno 8 hlasy.
- Ţádost ředitelky školy o schválení zápisu do školského rejstříku III. třídy MŠ, třída bude
zřízena v domu sluţeb nad poštou, Stříteţ čp. 213, souhlasné stanovisko Krajské hygienické
stanice vydáno 1.7.2013 – schváleno 8 hlasy.
- Informace: dar na povodně byl zaslán obcí Hořín na Mělnicku, předloţeno foto
k nahlédnutí.
- Chodník – práce budou dokončeny do 31.8.2013, zatím není dokončen kanál, nosnost rour
a vpustí je 40 t, potrubí by mělo odolat váze naloţeného nákladního automobilu. Zásypový
písek má certifikát. Bylo předloţeno prohlášení o shodě na tento materiál. Dlaţba v místě
sjezdu zesílená ze 6 na 8 cm, probíhají jednání o umístění sjezdu na parcely, na kterých se
zatím nestaví.
- P. Košut – přednesl dotaz na budování čističky odpadních vod, sdruţení bytového domu
čp. 171 – 8 bytů, musí urychleně řešit situaci s odkanalizováním domu, aby nedošlo k dvojí
investici. Pokud bude výstavbu provádět obec, sdruţení zatím bude situaci řešit provizorně.
- Starosta p. Machálek uvedl, ţe největší problém při uvaţovaném umístění čističky
odpadních vod (ČOV), která by řešila odkanalizování předmětné části obce, je s vyvedením
pročištěné vody do vodoteče. Určité moţnosti se rýsují, avšak o způsobu a místě napojení
se zatím jedná.
- Ing. Piecha navrhl, aby se problematikou kanalizace vedoucí odpadní vody z bytového
domu čp. 171 – 8 bytů a případně dalších objektů v této lokalitě, zabýval z titulu své funkce
výbor pro ţivotní prostředí. Jedná se zejména o prověření, komu patří předmětná kanalizace
a ČOV. Zda se jedná o majetek obce (ze zákona) či ne.
8. Diskuse:
- P. Lipowski – problém: čištění příkopů u RD kolem silnice směr Vělopolí, voda zde často
stojí a zapáchá.
9. Závěr:
- jednání ukončil starosta obce p. Petr Machálek v 18.30 hod.

Podpis starosty obce: Petr Machálek
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Podpisy ověřovatelů zápisu:
Ing. Piecha Vladislav

…………………………………………..

Mgr. Kapitanovová Adéla

…………………………………………..

Podpis Zapisovatelky: Bujoková Jiřina

……………………………………………

3

