Zápis č.12
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Střílky konaného dne 12.5.2016
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 4.5.2016. Dále uvedl, že hlasování o usneseních proběhnou po každém bodu zvlášť. Dle
prezenční listiny (příloha č.2) je přítomno 6 členů zastupitelstva, tzn. že veřejné zasedání je
usnášeníschopné.
Předsedající informoval členy zastupitelstva o tom, že dne 11.5.2016 podal Karel Žíla
písemnou rezignaci na člena zastupitelstva obce (příloha č.4). Na uvolněný mandát nastupuje
1. náhradník z téže kandidátní listiny Karel Merta. Starosta předal p. Mertovi osvědčení o
tom, že se stal dne 12.5.2016 členem zastupitelstva obce Střílky. Předsedající v souladu s § 69
odst.2 zákona o obcích vyzval p. Mertu ke složení slibu. Před složením slibu ho předsedající
upozornil, že odmítnutí slibu nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§
55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
v platném znění). Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69
odst.2 zákona o obcích: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že
svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Střílky a jejich občanů a řídit se
Ústavou a zákony České republiky.“ Poté vyzval Karla Mertu ke složení slibu pronesením
slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č.5), což se také stalo.
Složením slibu počet se přítomných členů zastupitelstva obce zvětšil o 1 člena na celkový
počet 7.
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 Ludvovou a Stanislava Gejdoše.
Hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 12/112 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 Smlouvy o dílo „Střílky, oprava místní komunikace Loučky“
4) Projednání Smlouvy o právu provést stavbu „Oprava vodovodu Střílky – ul. Dolní“
5) Projednání projektu „ Vestavba pro zpracování ovoce do objektu p.č.440, Střílky“
6) Zveřejnění záměru prodeje části pozemku PK p.č.1874/1 o výměře 67 m2
7) Projednání projektu „Revitalizace dvou rybníků na koupací biotop ve Střílkách“
8) Rozpočtové opatření č.2 a 3
9) Diskuze a závěr
Hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
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Usnesení č. 12/113 bylo schváleno.
Po schválení programu předal starosta slovo členovi kontrolního výboru Stanislavu
Gejdošovi, který seznámil přítomné s kontrolou usnesení minulého veřejného zasedání
konaného dne 29.3.216 (příloha č.6 tohoto zápisu). Předloženou zprávu vzali přítomni
členové zastupitelstva bez připomínek na vědomí.
V bodě 3 uvedl starosta, že se jedná o opravu místní komunikace Loučky v celé délce tzn. od
napojení stávajícího asfaltového povrchu až po napojení k silnice I/50. Realizace této akce
byla zveřejněna rovněž na webových stránkách obce formou Oznámení o záměru realizace
zakázky malého rozsahu II. kategorie. K provedení této zakázky byly osloveny firmy Soukup
Miloš s.r.o., M-Silnice a.s., Strabag a.s., PORR a.s. a SUS Kroměříž s.r.o. Nejnižší cenová
nabídka byla ve výši 419.410,- Kč a předložila jí firma M – SILNICE, a.s., Pardubice. Na této
opravě se bude rovněž podílet částkou 2.000 Euro firma Dřevo Střílky. Při prohlídce
staveniště byla uskutečněna dohoda na provedení odvodňovacího žlabu před napojením
k současné silnici za cenu 41.567,- Kč, dále bylo dohodnuto, že firma provede položení
nového asfaltového povrchu v areálu dětského hřiště před mateřskou školkou a vyspravení
výtluků na místních komunikacích v obci za cenu 77.538,- Kč. Celková částku činí 538.516,Kč, na tuto částku bude s firmou M-SILNICE uzavřena smlouva o dílo (příloha č.7 tohoto
zápisu). Závěrem seznámil starosta přítomné s podstatnými náležitostmi smlouvy (platební
podmínky, termín realizace, záruční doba apod.). Před přečtením návrhu usnesení dal starosta
možnost k vyjádření členům zastupitelstva a občanům, ti svého práva nevyužili.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje Smlouvu o dílo s firmou M – SILNICE
a.s., Husova 1697, Pardubice na akci „Oprava místní komunikace Loučky“ za cenu
538.516,- Kč a současně pověřuje starostu obce tuto smlouva uzavřít.
Hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 12/114 bylo schváleno.
Bod 4 – v tomto bodě byla projednána Smlouva o právu provést stavbu mezi VAK Kroměříž
a Obcí Střílky (příloha č.8 tohoto zápisu). Předmětem této smlouvy je provedení opravy
stávajícího vodovodního řadu v ulici Dolní. Stávající potrubí LT DN 100 bude nahrazeno
novým potrubím v délce 182 m. V rámci stavby bude provedeno přepojení 8 ks stávajících
přípojek na nový vodovodní řad. Občané rodinných domů, jichž se bude tato akce týkat,
budou nejméně 5 dnů před zahájením prací o tomto vyrozuměni. Požadavek obce je doplnění
smlouvy o článek, kdy se stavebník zavazuje uvést na vlastní náklady dotčený pozemek do
původního či náležitého stavu bezprostředně po provedení prací, a tento stav udržovat po
dobu 5 let. Není-li to možné, pak tuto škodu v uplatněné výši uhradit. V průběhu prováděných
prací nastane problém s výjezdem hasičského auta v případě nutnosti zásahu. S tímto
problémem byl seznámen rovněž starosta hasičů, ten přislíbil, že provede příslušná opatření.
Před přednesením návrhu usnesení dal starosta možnost k vyjádření všem přítomným, ti svého
práva nevyužili.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu mezi
Obcí Střílky a společností Vodovody a kanalizace a.s., Kojetínská 3666/64 Kroměříž na
realizaci stavby pod názvem „Oprava vodovodu Střílky – ulice Dolní“ a současně pověřuje
starostu obce tuto smlouvu uzavřít.
Hlasování: Pro 7 proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 12/115 bylo schváleno.
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Vzhledem k tomu, že pan Kubáček projekt vzal zpět z důvodu jeho aktualizace, nebyl bod 5
projednáván.
Schválení zveřejnění záměru prodeje části nemovitosti PK p.č. 1874/1 o výměře 67 m2
odsouhlasilo zastupitelstvo obce usnesením č. 8/70 dne 16.10.2015. Paní Ondrejovičová, která
má zájem o odkoupení části pozemku předložila zastupitelstvu znalecký posudek, ve kterém
je uvedeno, že hodnocený pozemek je dlouhodobě užíván majiteli přilehlého rodinného domu
č. 174 v dobré víře ve funkčním celku s domem. Pozemek by mohl být předmětem vydrženého
práva. Při zohlednění této skutečnosti odhaduji jeho obvyklou cenu 50,- za 1 m2.
Zastupitelstvo obce s touto cenou nesouhlasí, požaduje cenu 100,- Kč za m2. Paní
Ondrejovičová se zatím nevyjádřila. Vzhledem k výše uvedenému tento bod nebyl dále
projednáván.
V bodě č.7 starosta přečetl Žádost o vydání stanoviska k projektové dokumentaci na akci
„Revitalizace dvou rybníků na koupací biotop Střílky“, kterou podala Nadace Živoucí světlo
Mahaprabhudíp satsang, Zámecká 202, Střílky. Stavba má za úkol zlepšit podmínky života
návštěvníků areálu zpřístupněním stávajícího rybníka pro koupání. Biotop bude sloužit jako
přirozený recipient vody v krajině. Stavba bude realizována na pozemcích, které jsou
v současné době vedeny jako vodní plocha. V záměru se předpokládá rovněž fyzické
vyčistění koryta vodoteče od černé skládky, aby byl zajištěn pokud možno co nejčistší průtok.
Starosta uvedl, že vyčistění břehů koryta by provedli pracovníci obce. Součástí žádosti je
rovněž dotaz týkající se vlastnictví zatrubnění vodoteče na pozemcích Nadace za hrází
spodního rybníka, starosta uvedl, že k této věci nejsou k dispozici žádné informace. Vzhledem
k tomu, že k projednávanému bodu nebyly dotazy, starosta přečetl návrh usnesení.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje projektovou dokumentaci pro územní,
vodoprávní a stavební řízení na akci „Revitalizace dvou rybníků na koupací biotop“
zpracovaný Ing. arch. Václavem Němečkem.
K vlastnictví zatrubnění za hrází spodního rybníka nemá obec žádné informace.
Hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 12/116 bylo schváleno.
V posledním projednávaném bodu starosta seznámil podrobně přítomné s položkami
Rozpočtového opatření č.2/2016 (příloha č.9 tohoto zápisu), které bylo vyhotoveno na
základě usnesení zastupitelstva obce číslo 3/30. Připomínky k tomuto opatření nebyly podány
a členové zastupitelstva toto vzali na vědomí. Dále seznámil přítomné s návrhem
Rozpočtového opatření č.3/2016. Poté dal možnost k vyjádření členům zastupitelstva a
občanům, ti svého práva nevyužili.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje položky Rozpočtového opatření
č.3/2016, které tvoří nedílnou přílohu č.10 tohoto zápisu.
Hlasování: Pro 7 proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.12/117 bylo schváleno.
Do diskuse nebyly podány žádné dotazy nebo náměty, proto starosta poděkoval všem za
účast a v 18,15 veřejné zasedání ukončil.
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Přílohy zápisu:
1) Informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Střílky
2) Prezenční listina členů zastupitelstva
3) Prezenční listina občanů
4) Písemná rezignace člena zastupitelstva
5) Slib člena zastupitelstva obce Střílky
6) Kontrola usnesení z veřejného zasedání konaného dne 29.3.2016
7) Smlouva o dílo na akci „Oprava místní komunikace Loučky“
8) Smlouva o právu provést stavbu „Oprava vodovodu Střílky – ulice Dolní“
9) Rozpočtové opatření č. 2/2016
10) Rozpočtové opatření č. 3/2016
Zapisovatel (místostarosta):………………………..dne………………………………..
Starosta:……………………………………………dne………………………………..
Ověřovatel zápisu:…………………………………dne………………………………..
Ověřovatel zápisu:…………………………………dne………………………………..
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