Zápis č.13
Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Střílky konaného dne 17.6.2016
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 8.6.2016. 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.
V další části starosta navrhl zapisovatele Milana Endlichera a ověřovatele zápisu Karla
Mertu a Milana Krejčiříka. Další návrhy nebyly podány, proto starosta přečetl návrh
usnesení.
Zastupitelstvo obce Střílky určuje zapisovatele Milana Endlichera a ověřovatele zápisu
Karla Mertu a Milana Krejčiříka.
Hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 13/118 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 Závěrečného účtu obce Střílky včetně Zprávy o výsledcích přezkoumání
hospodaření obce za rok 2015
4) Prodej části pozemku PK 1874/1 z vlastnictví obce
5) Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene č. HO 014330038554/004
6) Projednání dokumentace pro společný územní souhlas a souhlas s provedením
ohlášeného stavebního záměru pro projekt „Stavby pro bydlení – nízkoenergetický
rodinný dům Střílky“
7) Projednání Smlouvy o dílo na zpracování aktualizace průzkumů a projektové
dokumentace areálu barokního hřbitova ve Střílkách
8) Projednání žádosti o povolení ke kácení dřevin
9) Rozpočtové opatření číslo 4 a 5
10) Informace o konkurzu a jmenování ředitelky Základní školy a Mateřské školy Střílky
11) Informace o veřejném projednávání územní studie silnice I/50 v úseku Brankovice Kožušice
12) Projednání veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu obce
13) Diskuse a závěr
Hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.13/119 bylo schváleno
Po schválení programu předal slovo starosta členovi kontrolního výboru Milanu
Krejčiříkovi, který seznámil přítomní s kontrolu usnesení z veřejného zasedání konaného dne
12.5.2016 (příloha č.4). K této zprávě nebyly připomínky a členové ji vzali na vědomí.

V bodě 3 byl projednán Závěrečný účet obce Střílky včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2015. Dokument Zpráva o výsledku hospodaření obce na rok 2015
byl vyvěšen na úřední desce a desce umožňující dálkový přístup dne 4.3.2016 a sejmut dne
29.3.2016. Kontrolu hospodaření obce provedl ve dnech 8.2. – 12.2.2016 auditor Zlínského
kraje Ing. Jaroslav Císař. Dokument Závěrečný účet obce na rok 2015 byl vyvěšen na úřední
desce a desce umožňující dálkový přístup dne 23.5.2016 a sejmut dne 13.6.2016. Příjmy
činily 10.913.058,90 Kč a výdaje 8.691.213,05 Kč. Starosta seznámil přítomné s podstatnými
náležitostmi závěrečného účtu, dotazy k tomuto tématu nebyly podány. Při přezkoumání
hospodaření obce nebyly zjištěny chyby nebo nedostatky dle zákona č.420/2004 Sb. Starosta
dále seznámil přítomné s Rozpočtovým opatřením č.11/2015, kterým byly dány do souladu
příjmy a výdaje se skutečností. K tomuto rozpočtovému opatření nebyly připomínky a členy
zastupitelstva bylo vzato na vědomí. Přítomní byli dále seznámení se Závěrečným účtem
Dobrovolného svazku obcí Koryčanska a Zdounecka se sídlem ve Zdounkách za rok 2015.
Tento dokument byl vyvěšen na úřední desce obce Střílky a desce umožňující dálkový přístup
dne 25.5.2016 a sejmut dne 13.6.2016. Závěrem tohoto bodu dal starosta možnost k vyjádření
členům zastupitelstva i občanům, protože ti svého práva nevyužili, byl přečten návrh
usnesení.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje Závěrečný účet obce Střílky včetně
Zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 2015 bez výhrad.
Hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.13/120 bylo schváleno.
V bodě 4 se starosta odvolal na veřejné zasedání konané dne 16.10.2015, kde bylo
usnesením č.8/70 schváleno vyvěšení záměru prodej části pozemku p.č. PK 1874/1 v k.ú.
Střílky z vlastnictví obce. Samotný záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce a desce
umožňující dálkový přístup dne 27.5.2016 a sejmut dne 17.6.2016. Geometrickým plánem byl
z pozemku p.č. PK 1874/1 oddělen pozemek o výměře 67 m2, o který má zájem Ing. Ľudmila
Ondrejovičová. Na tento pozemek byl vyhotoven Znalecký posudek č. 3731-40/16 Ing.
Vladimírou Smetanovou z Kroměříže. Dle tohoto posudku byla cena obvyklá stanovena ve
výši min. 100,- Kč/m2. Starosta navrhl uvedený pozemek za tuto cenu prodat. Dotazy nebo
připomínky k tomuto bodu nebyly vzneseny, proto starosta přečetl návrh usnesení.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje prodej části pozemku z vlastnictví obce
p.č. PK 1874/1 v k.ú. Střílky, a to dílu označeného písmenem e) o výměře 67 m2 odděleného
dle geometrického plánu č. 555-229/2015 potvrzeného katastrálním úřadem dne 14.7.2015
Ing. Ľudmile Ondrejovičové, Chaloupky 174, Střílky za cenu 6.700,- Kč splatnou při
podpisu kupní smlouvy před vkladem do katastru nemovitostí. Díl označený písmenem e) o
výměře 67 m2 se stává součástí pozemku p.č. st. 270 v k.ú. Střílky.
Hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.13/121 bylo schváleno.
V bodě 5 byla projednána Smlouva o zřízení věcného břemene č. HO-014330038554/001.
Jedná se o zřízení věcného břemene, a to nadzemního vedení NN a 1 sloupu NN v rámci akce
„Střílky, úprava NN, Prchlík“, kterou předložila firma E.ON Distribuce, a.s. Věcné břemeno
se zřizuje úplatně za cenu 2.500,- Kč, která bude uhrazena jednorázově ve lhůtě 60 dnů od
doručení oznámení o povolení vkladu práva do katastru nemovitostí. Na tuto akci byla rovněž
uzavřena dne 15.6.2015 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.
1040009007/001. Dotazy k tomuto bodu nabyly podány, proto starosta přečetl návrh usnesení.

Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.
HO-014330038554/001 na akci „Střílky, úprava NN, Prchlík“ pro firmu E.ON Distribuce,
a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice za cenu 2.500,- Kč a současně pověřuje
starostu obce k uzavření této smlouvy, která tvoří nedílnou přílohu č.5 tohoto zápisu.
Hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.13/122 bylo schváleno.
Bod 6 – v tomto bodě byla projednána žádost firmy Dobrý dům s.r.o., Brno ve věci stavby
rodinného nízkoenergetického domu pro Hanu Pazourovou na pozemku p.č.172 a p.č. st.180,
na němž se původně nacházel rodinný dům, který byl na základě vydaného povolení
odstraněn. Nový rodinný dům bude vystaven na parcelách, které vznikly po odstranění domu.
V žádosti žadatel žádá o schválení dokumentace pro společný územní souhlas, dále o souhlas
obce jako majitele pozemku p.č. 1874/1 s umístěním stavby kanalizační přípojky a přeložení
přípojky elektrického vedení od podpěrného bodu (sloupu) umístěného na p.č. 1874/1 na jeho
pozemku, vydání smlouvy o smlouvě budoucí pro zřízení věcného břemene pro uložení
přípojky kanalizace a elektrické energie k novostavbě rodinného domu, o vyjádření k umístění
stavby včetně přípojek inženýrských sítí pro účely společného územního souhlasu a souhlasu
s provedením ohlášeného stavebního záměru na parcelách p.č.172 a st.180 v k.ú. Střílky a o
souhlas obce jako vlastníka pozemku p.č.1874/1 pro uložení přípojek inženýrských sítí.
Závěrem tohoto bodu starosta podrobně popsal zamýšlený rodinný dům. Dotazy ani
připomínky k tomuto bodu nebyly podány, proto starosta přečetl návrh usnesení.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje dokumentaci pro společný územní
souhlas na akci „Stavba pro bydlení – nízkoenergetický rodinný dům Střílky“.
Hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 13/123 bylo schváleno.
Dále byla projednána Smlouva o dílo na zpracování aktualizace průzkumů a projektové
dokumentace areálu barokního hřbitova, tyto práce by prováděl Ing. arch. Ludvík Křenek.
Provedení těchto prací je nutné z důvodu podání žádosti do Programu záchrany
architektonického dědictví na Ministerstvo kultury a žádosti na Zlínský kraj a s tím spojeno
provádění dalších prací v areálu barokního hřbitova. Cena plnění dle této smlouvy činí
51.909,- Kč včetně DPH. Dotazy k tomuto bodu nebyly, proto starosta přečetl návrh usnesení.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje Smlouvu o dílo na zpracování
aktualizace průzkumů a projektové dokumentace areálu barokního hřbitova ve Střílkách
s Ing. arch. Ludvíkem Křenkem, Klatovská 4, Brno za cenu 51.909,- Kč včetně DPH a
současně pověřuje starostu obce k uzavření této smlouvy, která tvoří nedílnou přílohu č.6
tohoto zápisu.
Hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.13/124 bylo schváleno.
V bodě č.8 byla projednána žádost firmy Dopravoprojekt Brno a.s., která zastupuje žadatele
NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4 – Nusle o povolení ke kácení dřevin
rostoucích mimo les podle § 8 odst.1 zákona č.114/1992 Sb, o ochraně přírody a krajiny.
Kácení těchto dřevin vyžaduje stavba plynovodu 6114-MORAVIA-VTL PLYNOVOD, úsek
TU 160 Bukovany – TU 167 Kyselovice. Z důvodu, že trasa plynovodu povede pozemky
několika vlastníků, jsou k žádosti přiloženy rovněž souhlasy ke kácení dřevin rostoucích
mimo les těchto vlastníků. Starosta v krátkosti seznámil přítomné s druhy dřevin, které budou
káceny a také s vlastníky pozemků, na kterých se uvedené dřeviny nacházejí. Závěrem tohoto
bodu dal možnost k vyjádření členům zastupitelstva i občanům, ti svého práva nevyužili.
Návrh usnesení.

Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje kácení níže uvedených dřevin:
a) 3 ks stromů v dřevině javor mléč rostoucích na pozemku p.č. PK 1194 v k.ú. Střílky ve
vlastnictví Jany a Romana Fuksových, Chrustenice 180,
b) 2 ks stromů v dřevině topol, 4 ks stromů v dřevině vrba a 1 ks stromu v dřevině jasan
ztepilý rostoucích na pozemku p.č. PK 1156/1 v k.ú. Střílky ve vlastnictví Jaromíra
Lišky, Hradská 34, Střílky,
c) 1 ks stromu v dřevině topol, 1 ks stromu v dřevině javor mléč, 1 ks stromu v dřevině vrba
jíva, 10 m2 křovin bez černý a 15 m2 křovin růže šípková rostoucích na pozemku p.č. PK
1184 v k.ú. Střílky, 30m2 křovin růže šípková a hloh obecný a 10 m2 křovin bez černý
rostoucích na pozemku p.č. PK 1179 v k.ú. Střílky, oba pozemky ve vlastnictví Jaroslava
Kubáčka, Zámecká 206, Střílky,
d) 3 ks stromů v dřevině javor babyka rostoucích na pozemku p.č. PK 1368/16 v k.ú. Střílky
ve vlastnictví Zdenky Hánové, Zámecká 224, Střílky,
e) 2 ks stromů v dřevině javor babyka rostoucích na pozemku p.č. PK 1368/2 v k.ú. Střílky
ve vlastnictví Blanky Foltýnové, Trávníky 189, Střílky a Věry Šáškové, Mezírka 747/9,
Brno,
f) 1 ks stromu v dřevině topol a 4 ks stromů v dřevině javor mléč rostoucích na pozemku
p.č. PK 1189 v k.ú. Střílky ve vlastnictví Miroslava Brůhy, U Hrázek 2255/16, Žďár
nad Sázavou a
g) 1 ks stromu v dřevině javor babyka rostoucího na pozemku p.č. PK 1268 v k.ú. Střílky a 4
ks stromů v dřevině javor babyka rostoucích na pozemku p.č. PK 1270 v k.ú. Střílky, oba
ve vlastnictví Obce Střílky, Koryčanská 47, Střílky
a současně pověřuje starostu obce k vydání rozhodnutí pro firmu NET4GAS s.r.o., Na
Hřebenech II 1718/8 Praha 4 –Nusle, IČ 27260364.
Hlasování: Pro 6 Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 13/125 bylo schváleno.
V dalším jednání starosta podrobně seznámil přítomné s položkami Rozpočtového opatření
č.4 (příloha č.7), které bylo vyhotoveno na základě usnesení zastupitelstva obce č. 3/30.
K tomuto dokumentu nebylo ze strany členů zastupitelstva a občanů připomínek a členové
zastupitelstva toto vzali na vědomí.
Dále bylo podrobně projednáno Rozpočtové opatření č. 5/2016. Ani zde nebyly připomínky,
proto starosta přečetl návrh usnesení.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2016, které
tvoří nedílnou přílohu č.8 tohoto zápisu.
Hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 13/126 bylo schváleno.
Dále byla podána starostou krátká informace o průběhu konkursního řízení na pozici ředitel
Základní školy a Mateřské školy Střílky, příspěvkové organizace. Do konkursu se přihlásili 4
zájemci, z nichž konkursní komise složená zástupcem Zlínského kraje, České školní inspekce,
ředitelem Základní školy a Mateřské školy Litenčice, zástupcem školské rady, zástupcem
učitelského sboru a zástupci zřizovatele doporučila jako nejvhodnější kandidátku Mgr.
Martinu Raiserovou. Starosta uvedl, že po uvážení se rozhodl jmenovat ředitelkou Mgr.
Raiserovou s účinností od 1.8.2016.

Další informace byla podána starostou týkající se veřejného projednávání územní studie
silnice I/50 v úseku Brankovice – Kožušice. V současné době jsou projednávány dvě varianty,
a to střed a jižní. V této věci byl zaslán dopis (příloha č.9) na odbor územního plánování a
stavebního řádu Jihomoravského a Zlínského kraje, ve kterém Obec Střílky odmítá jižní
variantu, o variantě střed je možno uvažovat.
V posledním projednávaném bodě starosta seznámil přítomné s veřejnoprávními smlouvami
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce. Připomínky k tomuto bodu ze strany členů zastupitelstva
ani občanů nebyly, proto starosta přečetl návrh závěrečného usnesení.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotací z rozpočtu obce na rok 20156 pro
a) Římskokatolickou farnost Střílky, Koryčanská 60, Střílky ve výši 25.000,- Kč na opravu
varhan v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Střílkách,
b) Myslivecký spolek Střílky – Zástřizly z.s., Koryčanská 47, Střílky ve výši 10.000,- Kč na
obnovu krmných a mysliveckých zařízení a ozelenení krajiny,
c) Spolek Súsedé, Koryčanská 203, Střílky ve výši 10.000,- Kč na úhradu koňského povozu
a cimbálové muziky při pořádání střílecké pouti,
d) Družstevníku Střílky z.s., Zámecká 317, Střílky ve výši 80.000,- Kč na činnost
fotbalového oddílu a
e) Oblastní charitu Kroměříž, Ztracená 63/1, Kroměříž ve výši 2.000,- Kč na péči o klienty
v Charitním domě pokojného stáří v Cetechovicích.
Hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.13/127 bylo schváleno.
Vzhledem k tomu, že do diskuse se nikdo nepřihlásil, starosta poděkoval všem za účast a
v 18,45 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 12.5.2016
5) Smlouva o zřízení věcného břemene č. HO-014330038554/001
6) Smlouva o dílo na zpracování aktualizace průzkumů a projektové dokumentace areálu
barokního hřbitova
7) Rozpočtové opatření č.4/2016
8) Rozpočtové opatření č.5/2016
9) Dopis k projednávání územní studie silnice I/50 v úseku Brankovice - Kožušice

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

