Zápis č.9
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Střílky konaného dne 18.12.2015
v Kulturním domě ve Střílkách
Veřejné zasedání zahájil v 18,00 hodin starosta obce Viktor Ganjuškin, přivítal přítomné a
konstatoval, že veřejné zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Informace o konání
veřejného zasedání byla zveřejněna na úřední desce obce a desce umožňující dálkový přístup
dne 10.12.2015. Dále uvedl, že hlasování o usneseních proběhnou po každém bodu zvlášť.
Dle prezenční listiny (příloha č.2) je přítomno 7 členů zastupitelstva, tzn. že veřejné zasedání
je usnášeníschopné. V další části starosta navrhl zapisovatele Milana Endlichera a
ověřovatele zápisu Ludmilu Ludvovou a Stanislava Gejdoše. Další návrhy nebyly podány,
proto starosta přečetl návrh usnesení.
Zastupitelstvo obce Střílky určuje zapisovatele Milana Endlichera a ověřovatele zápisu
Ludmilu Ludvovovu a Stanislava Gejdoše.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 9/74 bylo schváleno.
Dále navrhl starosta doplnit program veřejného zasedání o bod 15 – Žádost o odkoupení
pozemků p.č. 274/7 a 274/8 v k.ú. Střílky a bod 16 – Projednání změny nařízení vlády č.
37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev. Dále navrhl doplnění bodu 12
o rozpočtové opatření č.10/2015 a přečíslování bodu 15 na 17. Jiné návrhy nebyly podány,
proto starosta přečetl návrh usnesení.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje doplnění programu veřejného zasedání
o body 15 – Žádost o odkoupení pozemků p.č. 274/7 a 274/8 v k.ú. Střílky a 16 – Projednání
změny nařízení vlády č.37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev. Dále
schvaluje doplnění bodu 12 o rozpočtové opatření č.10/2015 a přečíslování bodu 15 na 17.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.9/75 bylo schváleno.
Poté seznámil starosta přítomné s návrhem programu veřejného zasedání v podobě uvedené
na úřední desce a desce umožňující dálkový přístup a na pozvánkách pro členy zastupitelstva
a doplněného dle předcházejícího usnesení. Ani k tomuto návrhu nebyly připomínky nebo
doplnění, proto starosta přečetl návrh usnesení.
Zastupitelstvo obce Střílky schvaluje níže uvedený program veřejného zasedání:
1) Zahájení
- volba zapisovatele
- volba ověřovatelů zápisu
- schválení programu
2) Kontrola usnesení z minulého veřejného zasedání
3) Projednání rozpočtu obce na rok 2016
4) Projednání rozpočtového výhledu obce na roky 2017 – 2021
5) Projednání Programu rozvoje obce na období 2015 – 2022
6) Projednání nové Obecně závazné vyhlášky čís. 2/2015, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
7) Výpověď smlouvy o energetickém poradenství a správě odběrních míst a odběrných
zařízení pro spotřebu elektrické energie a zemního plynu se společností Energie
pod kontrolou o.p.s.

8) Projednání uzavření nové smlouvy na dodávku elektrické energie
9) Projednání uzavření nové smlouvy na dodávku zemního plynu
10) Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě –
plynovod Moravia
11) Žádost o odkoupení části obecního pozemku p.č. 1874/1
12) Rozpočtové opatření číslo 8, 9 a 10/2015
13) Projednání složení inventurní komise
14) Projednání úpravy Sociálního fondu Obce Střílky
15) Žádost o odkoupení pozemků p.č. 274/7 a 274/8 v k.ú. Střílky
16) Projednání změny nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce
členů zastupitelstev
17) Diskuse a závěr
Výsledek hlasování Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 9/76 bylo schváleno.
V dalším jednání starosta seznámil podrobně přítomné s návrhem rozpočtu obce na rok
2016. Uvedl, že návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce a desce umožňující dálkový
přístup dne 25.11.2015 a sejmut bude 21.12.2015. Jedná se o rozpočet přebytkový vykazující
příjmy ve výši 8.138.600,- Kč, výdaje ve výši 7.838.600,- Kč a financování ve výši –
300.000,- Kč. V rozpočtu byl dodatečně zvýšen § 3314, pol. 5021 z důvodu rozšíření
provozní doby knihovny a § 3314, pol. 5139 na nákup regálů do knihovny. Příjmy byly
sestaveny dle skutečného plnění roku 2015 s mírným navýšením. Podstatnou výdajovou část
rozpočtu tvoří částka ve výši 1.500.000,- Kč na provoz základní a mateřské školy. Poněvadž
k přednesené zprávě nebyly ze strany členů zastupitelstva ani občanů žádné dotazy nebo
připomínky, starosta přečetl návrh usnesení.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje Rozpočet obce na rok 2016 ve výši:
příjmy: 8.138.600,- Kč
výdaje: 7.838.600,- Kč
financování: - 300.000,- Kč
a závazný ukazatel objemu příjmů, výdajů a financování.
Výsledek hlasování: Pro 7 proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.9/77 bylo schváleno.
V bodě č. 4 byl projednán rozpočtový výhled obce na období 2017-2021. Starosta nastínil
předpokládaný postupný vývoj příjmů a výdajů na uvedený časový úsek. Poté dal příležitost
k vyjádření se občanům i členům zastupitelstva, ti svého práva nevyužili.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje Rozpočtový výhled obce na období
2017-2012.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 9/78 bylo schváleno.
Veřejné zasedání pokračovalo projednáváním dokumentu Program rozvoje obce na období
2015-2022. Starosta upozornil, že tento dokument je velmi důležitý při čerpání dotací.
Obsahuje výčet investičních i neinvestičních akcí ve schváleném období s uvedením
předpokládané ceny a termínu. Se všemi uvedenými akcemi byli přítomni seznámeni.
Poněvadž nebyly ze strany přítomných dotazy, starosta přečetl návrh usnesení.

Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje dokument Program rozvoje obce na
období 2015-2022.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.9/79 bylo schváleno.
Obsahem bodu č.6 bylo seznámení členů zastupitelstva a občanů se změnami zákona o
místních poplatcích. Z důvodu těchto změn byla vydána nová obecně závazná vyhláška o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů, která ruší dosavadní vyhlášku č.1/2012 ze dne 11.12.2012.
Nejdůležitější změnou ve vyhlášce je skutečnost, že již nebude možné vyměřit poplatek
poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke
dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění.
V takovém případě přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce
nebo tohoto opatrovníka. Ostatní podstatné náležitosti vyhlášky jako cena, termín splatnosti
zůstávají beze změny. Vzhledem k tomu, že dotazy k přednesenému tématu nebyly položeny,
starosta přečetl návrh usnesení.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce
č.2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Výsledek hlasování: Pro 7 proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 9/80 bylo schváleno.
V bodech 7, 8 a 9 starosta podrobně popsal situaci týkající se dodávky elektrické energie a
zemního plynu prostřednictvím společnosti Energie pod kontrolou. Tato společnost převedla
neoprávněně obec k firmě Energie Pro se závazkem odběru na 4 roky. Vzhledem k tomu, že
firma Energie pod kontrolou nepřevádí zálohy placené obcí svému dodavateli energií, stala se
pro obec nedůvěryhodnou nejen z tohoto důvodu, ale i pro pozdní úhrady přeplatků ze záloh a
zejména již pro zmíněný neoprávněný postup při uzavření smluv s Energií Pro. Z těchto
důvodů navrhuje starosta s okamžitou platností odstoupení od smlouvy s Energií pod
kontrolou a uzavření nových smluv na odběr elektrické energie a zemního plynu. Po zralé
úvaze je v současné době nejvýhodnější uzavření smlouvy na odběr elektrické energie
s firmou Amper Market, a.s., Praha a na odběr zemního plynu s firmou Moravské naftové
doly, a.s., Hodonín. Obě smlouvy se uzavírají na dobu určitou 1 rok. Starosta dal možnost k
vyjádření členům zastupitelstva i občanům, ti svého práva nevyužili.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje odstoupení od Smlouvy o energetickém
poradenství a správě odběrných míst a odběrných zařízení pro spotřebu elektrické energie a
zemního plynu s firmou Energie pod kontrolou o.p.s., Brněnská 3883/48, Hodonín,
IČ:29283272 uzavřenou dne 24.6.2013.
Výsledek hlasování: Pro 7 proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.9/81 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje text Smlouvy o sdružených službách
dodávky elektřiny pro hladinu NN (nedílná příloha č. 5 tohoto zápisu) a současně pověřuje
starostu obce k uzavření této smlouvy s firmou Amper Market, a.s., Antala Staška 1076/33a,
Praha 4, IČ:24128376.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.9/82 bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje text Smlouvy o sdružených dodávkách
plynu (nedílná příloha č. 6 tohoto zápisu) a současně pověřuje starostu obce k uzavření této
smlouvy s firmou MND, a.s., Úprkova 807/6, Hodonín, IČ: 28483006.
Výsledek hlasování: Pro 7 proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.9/83 bylo schváleno.
V bodě 10 byla projednána Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské
sítě. Firma Dopravoprojekt Brno a.s. zastupující firmu NET4GAS, s.r.o. ve věci přípravy
veřejně prospěšné stavby VTL plynovodu Moravia zajišťuje uzavírání smluv o zřízení
věcných břemen se subjekty, které mají ve vlastnictví pozemky a kterými je navržena trasa
zmiňovaného plynovodu. V našem případě se jedná o 13 pozemků v celkové délce průchodu
vedení plynovodu 363,1 m a plocha věcného břemene je 3245 m2. Cena za m2 věcného
břemene činí 55,- Kč včetně DPH, tj. celkem 178.475,- Kč. V případě, že bude smlouva
podepsána v původním znění a vrácena do 5 týdnů od jejího doručení, obdrží obec spolu
s úplatou akcelerační příplatek ve výši 10.000,- Kč. Po dalším podrobnějším výkladu dal
starosta možnost k vyjádření členům zastupitelstva a občanům, ti svého práva nevyužili.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání pověřuje starostu obce k uzavření Smlouvy o
zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě č. 1/2015 pro firmu NET4GAS, s.r.o.,
Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4 – Nusle, IČ: 27260364 za účelem vybudování stavby VTL
plynovodu Moravia.
Podstatné náležitosti smlouvy:
- zřízení a vymezení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě na pozemcích p.č. PK
1832, KN 799/24, KN 1268, PK 745, PK 1838, PK 1842, PK 1156/4, PK 1835, PK 1834, PK
1837, PK 902/2, PK 1271 a PK 1270, vše v k.ú. Střílky,
- úplata ve výši 178.475,- Kč bude uhrazena do 60 dnů ode dne doručení vyrozumění o
provedeném vkladu firmě NET4GAS, s.r.o.,
- akcelerační příspěvek 10.000,- Kč bude uhrazen spolu s úplatou a
- věcné břemeno se sjednává jako časově neomezené.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.9/84 bylo schváleno.
Bod 11 – starosta přečetl žádost Vlastimila Kubošky a Markéty Lehkoživové o odkoupení
části pozemku p.č. 1874/1 v k.ú. Střílky. Jako důvod uvádí, že na tato část je zastavena garáží
a kotelnou. V rozpravě se členové zastupitelstva shodli na prodeji uvedené části pozemku
s tím, že bude zachována uliční linie. Z tohoto důvodu betonové schody, které překračují
uliční linii nejsou předmětem prodeje. Starosta upozornil, že prodej předmětného pozemku
musí být zveřejněn po dobu 15 dnů na úřední desce. Další připomínky nebyly, proto starosta
přečetl návrh usnesení.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje zveřejnění záměru prodeje části
pozemku p.č. 1874/1 v k.ú. Střílky.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.9/85 bylo schváleno.
V dalším jednání starosta seznámil přítomné podrobně s rozpočtovými opatřením č. 8, 9 a
10. Rozpočtová opatření 8 a 9 (příloha č. 7, 8) byla vyhotovena na základě usnesení č. 3/30.
Dotazy ani připomínky k tomuto bodu nebyly, proto starosta přečetl návrh usnesení.

Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje Rozpočtové opatření č.10/2015, které
tvoří nedílnou přílohu č. 9 tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č.9/86 bylo schváleno.
V bodě 13 starosta navrhl složení inventurních komisí pro inventury na rok 2015. K tomuto
návrhu nebyly připomínky, proto starosta přečetl návrh usnesení.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje složení inventurních komis pro
inventury na rok 2015:
Komise č.1(obecní úřad) – předseda Milan Endlicher, členové Ludmila Ludvová, Ludmila
Sedláčková.
Komise č.2 (kulturní dům) – předseda Karel Žíla, členové Bohdana Králová, Zdeněk Hána.
Komise č.3 (hasičská zbrojnice) – předseda Stanislav Gejdoš, členové Irena Nakládalová,
Milan Krejčiřík.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.9/87 bylo schváleno.
V dalším bodě byl projednána směrnice Sociální fond Obce Střílky. Podstatná změna v této
směrnici je v bodě Tvorba fondu, kde se zvyšuje základní příděl z rozpočtu obce na částku
3.000,- Kč za každý kalendářní měsíc. Ostatní body zůstávají v platnosti. Vzhledem k tomu,
že připomínky nebo dotazy nebyly podány, starosta přečetl návrh usnesení.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje směrnici Sociální fond Obce Střílky.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 9/88 bylo schváleno.
Bod 15 – starosta přečetl žádost manželů Pribišových o odkoupení pozemků p.č. 274/7 a
274/8 v k.ú. Střílky. Tyto pozemky se nacházejí naproti rodinného domu manželů Pribišových
a byly by užívány jako zahrada a ovocný sad. V rozpravě členové zastupitelstva předběžně
souhlasili s prodejem. Před vyvěšením záměru prodeje je nutno tyto pozemky osobně vidět.
Rozhodnutí o prodeji bude řečeno na příštím veřejném zasedání.
V posledním projednávaném bode č.16 starosta seznámil přítomné s novelou Nařízení vlády
č.37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev. Předmětná novela mění
s účinnosti od 1.1.2016 stávající nařízení vlády pouze v přílohách č. 1, 2 a 3 takto. Částky
uvedené v těchto přílohách byly zvýšeny o 3%. Vzhledem k tomu, že uvedené zvýšení není
nárokové pro neuvolněné členy zastupitelstva obce, starosta navrhl toto navýšení pro funkci
neuvolněný starosta realizovat. Připomínky k návrhu nebyly, proto starosta přečetl návrh
usnesení.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce
neuvolněného starosty obce v maximální výši dle přílohy č.1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb.,
v platném znění i v případě budoucí změny nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.9/89 bylo schváleno.
V diskusi vystoupil pan Miroslav Vrba, který poděkoval obecnímu úřadu za podporu hasičů
a divadelního spolku.
Pan Otakar Foltýn se dotazoval v jakém stavu je vybudování ČOV – starosta odpověděl, že
pozemek, na kterém měla být ČOV vybudována nechtějí vlastníci prodat. Z tohoto důvodu
bude čistička situována na místě posklizňové budovy, což vyžaduje změnu územního plánu.
Jakmile bude změna územního plánu schválena (cca 1 rok), měla by začít výstavba.

Členka zastupitelstva Irena Nakládalová měla dotaz, kdo povolil skládku zeminy před
domem paní Ondrejovičové – starosta odpověděl, že původně mělo dojít k rozšíření místní
komunikace. Tento ústní souhlas starosty paní Ondrejovičová rozšířila oproti dohodě a obecní
pozemek zatížila skládkou zeminy. V této věci bude snaha o zjednání nápravy.
Dále se diskuse přihlásil člen zastupitelstva Karel Žíla s možností přečíst zápis kontrolního
výboru. Po jeho přečtení se rozpoutala bouřlivá diskuse, kterou ukončil starosta s tím, že
navržené opatření kontrolním výborem jsou realizována. Zápis včetně vyjádření starosty bude
přílohou zápisu.
Poněvadž další dotazy nebyly položeny, starosta všem popřál příjemné prožití svátků a
v 19,30 hodin veřejné zasedání ukončil.
Přílohy zápisu:
1) Informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Střílky
2) Prezenční listina členů zastupitelstva
3) Prezenční listina občanů
4) Kontrola usnesení z veřejného zasedání konaného dne 16.10.2015
5) Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu NN
6) Smlouva o sdružených dodávkách plynu
7) Rozpočtové opatření č. 8/2015
8) Rozpočtové opatření č. 9/2015
9) Rozpočtové opatření č. 10/2015
10) Zápis kontrolního výboru

Zapisovatel (místostarosta):……………………………..dne………………………………
Starosta:………………………………………………..dne………………………………
Ověřovatel zápisu:………………………………………dne………………………………
Ověřovatel zápisu:………………………………………dne………………………………

