Zápis č.10
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Střílky konaného dne 29.1.2016
v Kulturním domě ve Střílkách
Veřejné zasedání zahájil v 17,00 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 22.1.2016. Dále uvedl, že hlasování o usneseních proběhnou po každém bodu zvlášť. Dle
prezenční listiny (příloha č.2) je přítomno 9 členů zastupitelstva, tzn. že veřejné zasedání je
usnášeníschopné. V další části starosta navrhl zapisovatele Milana Endlichera a ověřovatele
zápisu Bohdanu Královou a Milana Krejčiříka. Další návrhy nebyly podány, proto starosta
přečetl návrh usnesení.
Zastupitelstvo obce Střílky určuje zapisovatele Milana Endlichera a ověřovatele zápisu
Bohdanu Královou a Milana Krejčiříka.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 10/90 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.
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 změny územního plánu
4) Projednání žádosti do operačního programu životní prostředí – zateplení a výměna oken
Kulturního domu
5) Výroční zpráva o poskytování informací
6) Smlouva č.1040008939/004 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – Střílky,
obnova TS U Zámku
7) Smlouva o zřízení věcného břemene č. HO-014330036088/001 – Střílky, obnova TS
Salaš
8) Jmenování nové kronikářky obce
9) Zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. 274/7 a 274/8 v k.ú. Střílky
10) Diskuse a závěr
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.10/91 bylo schváleno.
V dalším jednání starosta a poté všichni členové zastupitelstva poděkovali přítomné
Jaroslavě Pluhařové za vzorné vedení kroniky obce. Ta v krátkosti seznámila přítomné
s průběhem vedení kroniky po celou dobu její činnosti a popřála mnoho zdaru nové
kronikářce.
Dále předal starosta slovo předsedkyni kontrolního výboru Ireně Nakládalové, která přečetla
kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání konaného dne 18.12.2015 (příloha č.4).
K této zprávě nebyly ze strany členů zastupitelstva připomínky a tuto vzali na vědomí.

V bodě 3 starosta seznámil přítomné se situací okolo vybudování ČOV. Uvedl, že původní
záměr umístění čistírny dle územního plánu obce Střílky byl na pozemku p.č. 298 k.ú. Střílky,
který není ve vlastnictví obce. Vzhledem k tomu, že vlastnící tohoto pozemku požadovali za
prodej od VAKu Kroměříž přemrštěnou cenu, nedošlo k dohodě. Z tohoto důvodu je nutno
navrhnout jiný pozemek, na kterém by mohla ČOV být postavena. Po dohodě s vlastníkem
náhradního pozemku SALIXEM MORAVA byl tento pozemek VAKem Kroměříž odkoupen
za cenu 400.000,- Kč. Jedná se o pozemek p.č. 388 o výměře 1008 m2, jehož součástí je
stavba bývalé sušičky. Tato stavba bude na náklady akciové společnosti VAK odstraněna. Na
základě těchto skutečností je nutno opravit současný územní plán obce formou Změny č.1,
kde bude nová ČOV zakreslena. Vypracování této legislativní změny se odhaduje do dvou let.
Dále bude nutno do Změny č.1 zapracovat upřesnění záměru na umístění trasy pro plynovod
Moravia.
Do diskuse k tomuto bodu se přihlásil p. Jaroslav Kubáček, který zároveň předal starostovi
žádost o změnu svých pozemků – starosta žádost převzal a sdělil p. Kubáčkovi, že tato bude
projednána v legislativním procesu týkajícím se schvalování Změny č.1.
Protože další dotazy ze strany členů zastupitelstva a občanů nebyly podány, starosta přečetl
návrh usnesení.
Zastupitelstvo obce Střílky projednalo předložený záměr na umístění ČOV Střílky
projektantem Ing. Petrem Žáčkem, Kaninga Zlín na parcelu p.č. st.388 (příloha č.5) a
požaduje tuto novou lokalitu zapracovat jako změnu územního plánu obce do pořizované
Změny č.1 Územního plánu obce Střílky. Změna č.1 Územního plánu obce Střílky bude
rovněž obsahovat upřesnění záměru na umístění plynovodu Moravia, dle předložené
dokumentace zpracované Janou Bumbálkovou, Dopravoprojekt Brno, a.s. (příloha č.6).
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení 10/92 bylo schváleno.
Bod 4 – Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo Operační program životního prostředí, do
kterého lze podat žádost o dotaci na snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšit
využití obnovitelných zdrojů energie. Z tohoto programu by byla možnost čerpání dotace na
zateplení fasády a výměnu oken v Kulturním domě. V případě podání žádosti o dotaci je
nutno nejdříve zpracovat kompletní projektovou dotaci včetně energetických auditů.
Projektová dokumentace se skládá z vyhotovení pasportu stavby za cenu 20000,- Kč,
geometrického zaměření a vyhotovení geometrického plánu za cenu 5000,- Kč, energetických
auditů a štítků budovy za cenu 33000,- Kč, vypracování dokumentace na stavební řízení za
cenu 15000,- Kč, rozpočtu stavby za cenu 5000,- Kč a tisk projektu + CD za cenu 6000,-.
Cenovou nabídku v celkové výši 84000,- Kč vyhotovil Ing. Lukáš Luža, Zahradní 310,
Brankovice. Zpracovaná projektová dokumentace by byla použita pro žádost o dotaci. Firma,
která by zpracovala žádost zatím nebyla vybrána. Po podrobném vysvětlení dal starosta
prostor pro vyjádření se členům zastupitelstva a občanům, ti svého práva nevyužili.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje vypracování kompletní projektové
dokumentace včetně energetických auditů pro žádost o dotaci z Operačního programu
životního prostředí ve stupni stavebního povolení včetně vyjádření stavebního úřadu na akci
Energetické úspory Kulturního domu Střílky projektantem Ing. Lukášem Lužou, Zahradní
310, Brankovice za cenu 84000,- Kč včetně DPH.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.10/93 bylo schváleno.
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V dalším programu přečetl starosta Výroční zprávu pro poskytování informací v souladu
s ustanovením § 18 zákona č.106/1999, o svobodném přístupu k informacím. K této zprávě
nebyly ze strany členů zastupitelstva a občanů připomínky, proto starosta přečetl návrh
usnesení.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje Výroční zprávu o poskytování informací
za rok 2015.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.10/94 bylo schváleno.
Bod 6 - Obecnímu úřadu doručil E.ON Distribuce, a.s. k podpisu Smlouvu č.:
1040008939/004 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na akci „Střílky, obnova TS
U Zámku“. Vzhledem k tomu, že v současné době nejsou vyřešeny některé věci týkající se
veřejného osvětlení, navrhl starosta zatím tuto smlouvu nepodepisovat. Bylo dohodnuto, že
bude svolána schůzka za účasti obou stran, na které budou sporné body vyřešeny.
V bodě 7 seznámil starosta přítomné se Smlouvou o zřízení věcného břemene č.: HO014330036088/001 na akci „Střílky, obnova TS Salaš“ pro E.ON Distribuce, a.s. Přílohou
této smlouvy je rovněž geometrický plán pro vyznačení věcného břemene na části pozemku.
Na tuto stavbu byla uzavřena dne 10.12.2012 smlouva o smlouvě budoucí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.:
HO-014330036088/001 pro E.ON Distribuce a.s., F.A Gerstnera 2151/6, České Budějovice
na akci „Střílky, obnova TS Salaš“ a současně pověřuje starostu obce tuto smlouvu uzavřít.
Text této smlouvy tvoří nedílnou přílohu č.7 tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.10/95 bylo schváleno.
V bodě 8 byla navržena po odstupující p. Pluhařové nová kronikářka Mgr. Ludmila
Ludvová. Vzhledek k tomu, že další návrhy nebyly podány, přečetl starosta návrh usnesení.
Zastupitelstvo obce Střílky jmenuje kronikářku obce Mgr. Ludmilu Ludvovou.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 1 (Ludmila Ludvová)
Usnesení č.10/96 bylo schváleno.
V závěrečném bodě se starosta odvolal na minulé veřejné zasedání, kde byla projednána
žádost manželů Pribišových o odkoupení pozemků p.č. 274/7 a 274/8 v k.ú.Střílky. O tomto
bodu nebylo hlasováno, protože členové zastupitelstva měli zájem zjistit hranici pozemku
přímo na místě. Při této prohlídce bylo zjištěno, že vzdálenost hranice pozemku od místní
komunikace Hřbitovní je dostatečná pro případné vybudování chodníku, vybudování
inženýrských sítí apod. Starosta znovu přečetl žádost manželů Pribišových a konstatoval, že
před prodejem nemovitosti je nutno tento prodej zveřejnit na úřední desce. Poté dal možnost
členům zastupitelstva a občanům k vyjádření, ti svého práva nevyužili.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č.
274/7 a p.č. 274/8 v k.ú. Střílky.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.10/97 bylo schváleno.
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V diskusi se dotázal pan Ota Foltýn, zda je možno nahlédnou do starších kronik –
místostarosta odpověděl, že kroniky jsou uloženy ve Státním okresním archivu Kroměříž, kde
jsou na požádání zapůjčeny k nahlédnutí, ale nelze je z budovy odnést. Druhá možnost je
zapůjčení na žádost obecního úřadu.
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 18.12.2015
5) Katastrální situační výkres umístění ČOV
6) Mapa – trasa plynovodu Moravia
7) Smlouva o zřízení věcného břemene č.: HO-014330036088/001
Zapisovatel (místostarosta):……………………..dne…………………………………
Starosta:…………………………………………dne…………………………………
Ověřovatel zápisu:………………………………dne………………………………….
Ověřovatel zápisu:……………………………….dne………………………………….

