Zápis č.11
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Střílky konaného dne 29.3.2016
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 15.3.2016. 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 Irenu Nakládalovou a Karla Žílu. Další návrhy nebyly podány, proto starosta přečetl
návrh usnesení.
Zastupitelstvo obce Střílky určuje zapisovatele Milana Endlichera a ověřovatele zápisu
Irenu Nakládalovou a Karla Žílu.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 11/98 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 veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisů údajů do
informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí mezi Obcí Střílky a
Městem Koryčany
4) Směrnice o veřejných zakázkách
5) Projednání prodeje pozemků p.č. 274/7 a p.č. 274/8 v k.ú. Střílky z vlastnictví obce
6) Projednání prodeje pozemku p.č. 1874/39 v k.ú. Střílky z vlastnictví obce
7) Schválení účetní uzávěrky Základní školy a Mateřské školy, příspěvkové organizace za
rok 2015
8) Určení člena Zastupitelstva obce pro spolupráci s pořizovatelem územně plánovací
dokumentace
9) Projednání Zprávy o uplatnění Územního plánu obce Střílky v uplynulém období 2009
-2013 upravenou o požadavky obce Střílky, které se týkají zapracování záměru na
změnu umístění ČOV Střílky a upřesnění umístění plynovodu Moravia do změny č.1
10) Uzavření smlouvy o dílo na vypracování změny územního plánu obce s názvem
„Územní plán Střílky – Změny č.1“ s Ing. arch. Radoslavem Špokem
11) Projednání Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene „Střílky – obnova
TS U Zámku“
12) Rozpočtové opatření č. 1/2016
13) Projednání Smlouvy o dílo na zhotovení dokumentace potřebné k podání žádosti a
vypracování samotné žádosti v rámci výzvy OPŽP – Prioritní osa 5, specifický cíl 5.1.
Snížit energetickou náročnost veřejných budov
14) Žádosti o kácení dřevin

15) Diskuse a závěr
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení 11/99 bylo schváleno.
Dále předal starosta slovo předsedkyni kontrolního výboru Ireně Nakládalové, která přečetla
kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání konaného dne 29.1.2016 (příloha č.4).
K této zprávě nebyly ze strany členů zastupitelstva připomínky a tuto vzali na vědomí.
V bodě 3 byla projednána Veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení provedení zápisů údajů do
informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí. Tuto službu bude vykonávat
pro obec Střílky Město Koryčany. Poněvadž ze strany členů zastupitelstva ani občanů nebyly
dotazy, přečetl starosta návrh usnesení.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení
provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí
mezi Obcí Střílky a Městem Koryčany, která tvoří nedílnou přílohu č.5 tohoto zápisu a
současně pověřuje starostu obce tuto smlouvu uzavřít.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 11/100 bylo schváleno.
V bodě 4 starosta podrobně seznámil přítomné s textem Směrnice o veřejných zakázkách
malého rozsahu. Dotazy ze strany členů zastupitelstva ani občanů nebyly podány, proto
starosta přečetl návrh usnesení.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje Směrnici pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu, která tvoří nedílnou přílohu č.6 tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 11/101 bylo schváleno.
Bod 5 – na minulých veřejných zasedáních byla projednána žádost manželů Pribišových o
odkoupení pozemků p.č. 274/7 a 274/8 v k.ú. Střílky, které se nacházejí naproti jejich
rodinného domu za účelem zahradnické činnosti. Po fyzickém zhlédnutí těchto pozemků
členy zastupitelstva, bylo na veřejném zasedání konaném dne 29.1.2016 schváleno zveřejnění
záměru prodeje těchto nemovitostí. Tento záměr byl vyvěšen na úřední desce a desce
umožňující dálkový přístup dne 1.3. a sejmut 17.3.2016. Na náklady žadatelů byl vyhotoven
Znalecký posudek č. 3708-17/16, zhotovitel Ing. Vladimíra Smetanová, Josefa Homoly,
Kroměříž, znalec v oboru ekonomika. Cena výše uvedených pozemků dle tohoto posudku činí
89.770,- Kč. Na základě usnesení zastupitelstva č. 8/69 starosta navrhl tyto pozemky za cenu
uvedenou v posudku prodat žadatelům manželům Pribišovým. Vyzval členy zastupitelstva a
občany k případným dotazům nebo připomínkám k této věci, ti svého práva nevyužili.
Následně přečetl starosta návrh usnesení.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje prodej pozemků z vlastnictví obce p.č.
274/7 – zahrada o výměře 394 m2 a p.č. 274/8 – zahrada o výměře 316 m2, vše v k.ú. Střílky
manželům Iloně Pribišové, Dukelská 3a, Český Těšín a Gustavu Pribišovi, Hřbitovní 260,
Střílky za cenu 89.770,- Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického
práva do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 11/102 bylo schváleno.

V bodě 6 byla projednána žádost firmy E.ON o odkoupení části pozemku p.č. 1874/3 o
výměře 35 m2, na kterém bude vybudována nová trafostanice, která nahradí současnou
trafostanici na náměstí. Zveřejnění prodeje pozemku bylo umístěno na úřední desce a desce
umožňující dálkový přístup dne 19.1.2015 a sejmuto dne 4.2.2015. Znalecký posudek č.1516
– 7/16 vyhotovila na náklady obce Ing. Hana Jamborová, Petrželka 118, Koryčany, znalec
ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací nemovitosti. Cena za vyhotovení
znaleckého posudku činí 630,- Kč, cena pozemku dle tohoto znaleckého posudku činí 580,Kč. Starosta na základě usnesení zastupitelstva č. 8/69 navrhl prodej pozemku firmě E.ON za
cenu určenou znaleckým posudkem a uhrazení nákladů za vyhotovení znaleckého posudku.
Poté dal možnost vyjádření členům zastupitelstva a občanům, ti svého práva nevyužili.
Následně přečetl starosta návrh usnesení.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje prodej části pozemku z vlastnictví obce
p.č. 1874/3 – ostatní plocha o výměře 1317 m2 v k.ú. Střílky, dle geometrického plánu č.
584-208/2015 potvrzeného katastrálním úřadem dne 8.2.2016 nově vytvořeného pozemku
p.č. 1874/39 – ostatní plocha p výměře 35 m2 společnosti E.ON Distribuce, a.s., F.A.
Gerstnera 2151/6, České Budějovice za cenu 1.210,- Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy
před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 11/103 bylo schváleno.
V bodě 7 přečetl starosta žádost ředitelky školy Mgr. Ludmily Ludvové o schválení účetní
uzávěrky za rok 2015 a rozdělení výsledku hospodaření za rok 2015 do fondů. Výsledek
hospodaření školy za rok 2015 činil 39.728,02 Kč, z toho zisk z doplňkové činnosti 32.760,01
Kč a úspora dotace od ÚSC ve výši 6.968,01 Kč. Mgr. Ludvová navrhuje převod celé částky
do rezervního fondu. Připomínky k tomuto návrhu nebyly, proto starosta přečetl návrh
usnesení.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje účetní uzávěrku Základní školy a
Mateřské školy, příspěvkové organizace, Střílky za rok 2015, která vykazuje výsledek
hospodaření ve výši 39.728,02 Kč a převod celého výsledku hospodaření do rezervního
fondu.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 11/104 bylo schváleno.
V bodě 8 uvedl starosta, že v souvislosti s pořizování Změny č.1 Územního plánu obce
Střílky je nutno určit člena zastupitelstva obce pro spolupráci s pořizovatelem územně
plánované dokumentace, v tomto případě s MěÚ Kroměříž. Vzhledem k tomu, že již některé
věci jsou rozpracovány a s ohledem na časovou náročnost doporučil sebe. S tímto byl
vysloven souhlas a další návrh nebyl vznesen. Rovněž ze strany občanů nebyly připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání určuje pro spolupráci s pořizovatelem územně
plánovací dokumentace člena zastupitelstva Viktora Ganjuškina, starostu obce Střílky.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 11/105 bylo schváleno.
V bodě 9 byla předložena k projednání Zpráva o uplatňování Územního plánu Střílky
v uplynulém období 2009 – 2013 upravená o požadavky obce Střílky. Obec Střílky
požadovala zapracovat do této zprávy požadavek, týkající se záměru na změnu umístění ČOV
a upřesnění umístění plynovodu Moravia do změny č.1 Územního plánu Střílky. Text zprávy
byl v době konzultací zveřejněn na webových stránkách obce, dále byla tato zpráva zaslána
před projednáváním e-mailem všem zastupitelům obce a stane se součástí usnesení

zastupitelstva a bude archivována společně s usnesením zastupitelstva. K této zprávě nebyly
připomínky ze strany členů zastupitelstva ani občanů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje Zprávu o uplatňování Územního plánu
Střílky v uplynulém období 2009 – 2013 upravenou o požadavky obce Střílky, které se týkají
zapracování záměru na změnu umístění ČOV Střílky a upřesnění umístění plynovodu
Moravia do změny č.1 Územního plánu Střílky. Tato Zpráva se stává nedílnou součástí
(příloha č.7) tohoto usnesení zastupitelstva a společně s usnesením bude archivována.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 11/106 bylo schváleno.
Po schválení usnesení opustil v 17,55 hodin jednací místnost člen zastupitelstva Zdeněk
Hána.
Bod 10 – v tomto bodě byla podrobně projednána Smlouva o dílo č. 02/2016 na vyhotovení
díla „Územní plán Střílky – Změna č.1“ se zhotovitelem Ing. arch. Radoslavem Špokem. Ve
smlouvě jsou rozepsány etapy a termíny provedení. Cena díla činí 128.000,- Kč, zálohová
platba ve výši 32.000,- Kč bude uhrazena do 7 dnů po podpisu smlouvy, další platby budou
hrazeny vždy po dokončení jednotlivých etap. K tomuto bodu se přihlásil do diskuse p.
Komenda, který uvedl, že smlouva neřeší situaci, kdyby z určitého důvodu (úmrtí, nemoc
apod. zhotovitele) nenastalo plnění smlouvy. Starosta poukázal na článek IV. Smlouvy, která
tyto situace částečně řeší. Pan Komenda pokračoval ve svém diskusním příspěvku dále, obsah
se však netýkal projednávané věci (např. kalkulace obědů ve školní jídelně, neexistence
smlouvy mezi obcí a OS pro záchranu barokního hřbitova ve věci pronájmu stánku u hřbitova,
nepřesnost v auditu spočívající v uzavření smlouvy mezi ZŠ a p. Muchovou apod.). Starosta
několikrát upozornil p. Komendu, aby se vyjadřoval pouze k projednávanému bodu, další
prostor k diskusi mu bude poskytnut po projednání všech bodů schváleného programu. Po
dalším upozornění p. Komenda svůj diskusní příspěvek ukončil a konstatoval, že pokud se
nemůže k určitým věcem vyjádřit, nemá smysl, aby na veřejném zasedání dále setrvával a
v 18 hodin opustil jednací místnost. Poté se starosta otázal, zda jsou ještě nějaké dotazy nebo
připomínky ke smlouvě, nebylo tomu tak.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje Smlouvu o dílo č. 02/2016 na
vypracování změny územního plánu obce s názvem „Územní plán Střílky – Změna č.1“
s Ing. arch. Radoslavem Špokem, Průmyslová 913, Uherské Hradiště za cenu 128.P000,Kč včetně DPH, která je nedílnou přílohou č.8 tohoto zápisu a současně pověřuje starostu
obce tuto smlouvu uzavřít.
Hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 11/107 bylo schváleno.
V bodě 11 byla projednána Smlouva č.:1040008939/004 o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene na akci „Střílky, obnova TS U Zámku“. Tato záležitost byla řešena již na
minulém veřejném zasedání, vzhledem k nedořešeným věcem týkajících se veřejného
osvětlení bylo projednávání odloženo. V následné době bylo svoláno jednání přímo na místě,
kde byly problémy vyjasněny. Z tohoto hlediska je možno uvedenou smlouvu uzavřít. Dotazy
ze strany členů zastupitelstva ani občanů nebyly podány, proto starosta přečetl návrh
usnesení.

Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje Smlouvu č.: 1040008939/004 o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene pro E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České
Budějovice na akci „Střílky, obnova TS U Zámku“ a současně pověřuje starostu obce tuto
smlouva uzavřít. Uvedená smlouva tvoří nedílnou přílohu č.9 tohoto zápisu.
Hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 11/108 bylo schváleno.
V bodě 12 seznámil starosta podrobně všechny přítomné s položkami Rozpočtového
opatření č.1/2016. Poté dal možnost k vyjádření členům zastupitelstva i občanům, ti svého
práva nevyužili.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2016, které
tvoří nedílnou přílohu č.10 tohoto zápisu.
Hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 11/109 bylo schváleno.
V bodě 13 byly projednány smlouvy týkající se zhotovení dokumentace potřebné k podání
žádosti v rámci výzvy OPŽP – Prioritní osa 5, specifický cíl 5.1 Snížení energetické
náročnosti veřejných budov, konkrétně zateplení a výměna oken v kulturním domě. Bylo
posouzeno několik nabídek, nejvýhodnější se zdá být nabídka firmy CTS corp., s.r.o. za cenu
95.000,- Kč. Výhodnost nabídky spočívá především v tom, že pokud bude žádost
vyhodnocena záporně, obec nebude hradit uvedenou cenu. Dále je nutno uzavřít příkazní
smlouvu s firmou BlueFort s.r.o., která v případě kladného posouzení žádosti obstará zajištění
a komplexní administraci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Odměna příkazníka
Smlouvy je 20.000,- Kč bez DPH. Tato cena by byla hrazena pouze v případě, že dotace bude
obci přidělena. Protože nebyly k této věci položeny dotazy, přečetl starosta návrh usnesení.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje Smlouvu o dílo na zhotovení
dokumentace potřebné k podání žádosti a vypracování samotné žádosti v rámci OPŽP –
Prioritní osa 5, specifický cíl 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit
využití obnovitelných zdrojů k projektu „KD Střílky – realizace úspor energie“ (nedílná
příloha č.11 tohoto zápisu) s firmou CTS corp., s.r.o., Bubenská 421/3, Praha 7 za cenu
95.000,- Kč bez DPH a Příkazní smlouvu na zajištění a administraci zakázky malého
rozsahu na veřejnou zakázku „KD Střílky – realizace úspor“ (nedílná příloha č. 12 tohoto
zápisu) s firmou BlueFort s.r.o., Bubenská 421/3, Praha 7 za cenu 20.000,- Kč bez DPH a
současně pověřuje starostu obce k uzavření výše uvedených smluv.
Hlasování: Pro 8 Proti o Zdrželi se 0
Usnesení č. 11/110 bylo schváleno.
V posledním projednávaném bodě přečetl starosta žádosti na pokácení stromů Obce Střílky,
Ritty Oprchalové a Václava Johana. Uvedl, že byla vytvořena komise ve složení Viktor
Ganjuškin, Milan Endlicher a Jiří Prachař, která dne 14.3.2016 provedla šetření na všech
místech uvedených v žádostech a ve všech případech konstatovala oprávněnost údajů
uvedených v žádostech a doporučila starostovi obce vydat příslušná opatření. Navíc ke stromu
v dřevině vrba na náměstí byl vydán posudek, který rovněž konstatuje nebezpečnost stromu
pro okolí. Poté starosta vyzval přítomné, zda mají dotazy, nebylo tomu tak.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání souhlasí s pokácením
a) 47 ks stromů v dřevině třešeň, 1 ks stromu v dřevině buk, 1 ks stromu v dřevině dub
rostoucích na pozemcích p.č. 69/1, 69/8 a 69/9 v k.ú. Střílky, 1 ks stromu v dřevině vrba a
1 ks stromu v dřevině ořech rostoucích na pozemku p.č. 1874/1 v k.ú. Střílky, všechny
pozemky ve vlastnictví Obce Střílky,
b) 1 ks stromu v dřevině bříza rostoucího na pozemku p.č. 12/4 v k.ú. Střílky ve vlastnictví
Václava Johana, Jána Zemana 5, Trenčín a
c) 1 ks stromu v dřevině lípa rostoucího na pozemku p.č. st.379 v k.ú. Střílky ve vlastnictví
Ritty Oprchalové, Komná 248, Střílky
a současně pověřuje starostu obce k vydání příslušných rozhodnutí.
Hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 11/111 bylo schváleno.
Do diskuse se přihlásil pan Brejza s několika dotazy a připomínkami:
- upozornil na nebezpečnost stromu v dřevině ořech rostoucího na mezi pod rodinným domem
p. Buštíkové – starosta odpověděl, že strom bude pokácen
- dotazoval se na hranici plotu mezi pozemky pana Urbáška a Obcí Střílky – starosta situaci
prověří
- kdy se bude opravovat prostor před obchodem – starosta sdělil, že je nutno nejdříve opravit
kanalizaci, nejbližší termín opravy je r.2017
Další diskuse již neproběhla, proto starosta poděkoval všem za účast a veřejné zasedání v 19
hodin 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 29.1.2016
5) Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů do informačního systému územní
identifikace, adres a nemovitostí
6) Směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu
7) Zpráva o uplatňování Územního plánu Střílky v uplynulém období 2009 – 2013 upravená
o požadavky obce Střílky
8) Smlouva o dílo č. 02/2016 na vypracování změny územního plánu obce s názvem
„Územní plán Střílky – Změna č.1“
9) Smlouva č.: 1040008939/004 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
10) Rozpočtové opatření č. 1/2016
11) Smlouva o dílo na zhotovení dokumentace potřebné k podání žádosti a vypracování
samotné žádosti v rámci OPŽP – Prioritní osa 5, specifický cíl 5.1 Snížit energetickou
náročnost veřejných budov
12) Příkazní smlouva na zajištění a administraci zakázky malého rozsahu na veřejnou zakázku
„KD Střílky – realizace úspor energie“
Zapisovatel (místostarosta):……………………….dne………………………………………...
Starosta:…………………………………………...dne………………………………………...
Ověřovatel zápisu:………………………………...dne…………………………………………
Ověřovatel zápisu:………………………………...dne…………………………………………

