Zápis č.14
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Střílky konaného dne 29.7.2016
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
20.7.2016. Dále uvedl, že hlasování o usneseních proběhnou po každém bodu zvlášť. Dle
prezenční listiny (příloha č.2) je přítomno 8 členů zastupitelstva, tzn. že veřejné zasedání je
usnášeníschopné.
V další části starosta navrhl zapisovatele Milana Endlichera a ověřovatele zápisu Bohdanu
Královou a Irenu Nakládalovou. Další návrhy nebyly podány, proto starosta přečetl návrh
usnesení.
Zastupitelstvo obce Střílky určuje zapisovatele Milana Endlichera a ověřovatele zápisu
Bohdanu Královou a Irenu Nakládalovou.
Hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 14/128 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 zadávací dokumentace výběrového řízení na zakázku III. kategorie –
„Novostavba komunikace pro pěší v obci Střílky, ulice Hlavní“
4) Projednání žádostí o povolení výstavby garáží
5) Rozpočtové opatření č.7
6) Diskuse a závěr
Hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 14/129 bylo schváleno.
Po schválení programu předal starosta slovo předsedkyni kontrolní komise Ireně Nakládalové,
která seznámila přítomné s kontrolou usnesení z veřejného zasedání konaného dne 17.6.2016
(příloha č.4). K této zprávě nebyly připomínky a členové zastupitelstva jí vzali na vědomí.
V bodě 3 starosta oznámil přítomným, že dne 1.8.2016 bude zahájeno výběrové řízení na akci
„Novostavba komunikace pro pěší v obci Střílky, ulice Hlavní“. Dále byli všichni podrobně
seznámeni se zadávacími podmínkami pro toto výběrové řízení. Pro realizaci stavby byly
osloveny firmy Moravia-Malstav s.r.o., Kučerov, KOBODAS INDUSTRY s.r.o., Koryčany,
Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o., Kroměříž, ČAK CZ s.r.o., Kroměříž a Pozemní
stavby LIŠKA, spol. s r.o., Chvalnov. Oznámení o konání výběrového řízení bude zveřejněno
na úřední dece a desce umožňující dálkový přístup dne 1.8.2016. Lhůta pro podání nabídek
končí dne 15.8.2016 ve 13,00 hodin. Předpokládaná hodnota zakázky činí 1.542.117,- Kč bez
DPH. Dotazy ze strany členů zastupitelstva a občanů nebyly vzneseny, proto starosta přečetl
návrh usnesení.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje Zadávací podmínky pro výběrové řízení
na akci Novostavba komunikace pro pěší v obci Střílky, ulice Hlavní.
Hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 14/130 bylo schváleno.

V bodě 4 přečetl starosta žádosti o výstavbu garáží na pozemcích ve vlastnictví obce p.č.
2052/1 a 2052/3 v k.ú. Střílky. Jedná se o pokračování zástavby 6 garáží před bytovými domy
v ulici Nová. První žádost podala paní Eva Jarkovská na výstavbu 3 garáží, později potom pan
František Kučera a pan Vratislav Kočíř, vždy po jedné garáži. Při povolení výstavby všech
garáží by byl zmenšen prostor, který nyní slouží jako hřiště pro děti. Naskýtají se další možnosti
(přístavba k již postaveným garážím, stavba ve směru k silnici II/432), které je však nutno
důkladně prověřit, aby nedošlo k omezení práv občanů, kteří v uvedené lokalitě bydlí. Z výše
uvedených důvodů bylo rozhodnuto vše řádně prověřit a tuto záležitost projednat na příštím
veřejném zasedání.
Dále seznámil starosta přítomné s Rozpočtovým opatřením č.6 (příloha č.5), které bylo
vyhotoveno na základě usnesení zastupitelstva obce č. 3/30, připomínky ze strany členů
zastupitelstva nebyly.
Dále bylo projednáno Rozpočtové opatření č.7 (příloha č.6), starosta seznámil přítomné
s jednotlivými položkami tohoto opatření. Ani zde nebyly ze strany členů zastupitelstva a
občanů dotazy, proto starosta přečetl návrh usnesení.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje Rozpočtové opatření č.7/2016, které
tvoří nedílnou přílohu č.6 tohoto zápisu.
Hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 14/131 bylo schváleno.
V diskusi se zeptal pan Josef Konečný na stav kanalizace v místech, kde bude provedena
stavba chodníku a jak budou řešeny přípojky k domům při výstavbě ČOV – starosta odpověděl,
že stav kanalizace byl prověřen a je v dobrém stavu. Výstavba ČOV se plánuje nejdříve v roce
2018, přípojky bude nutno vést přes tento chodník.
Pan Luděk Klogner měl dotaz k řešení vpustí – starosta odpověděl, že vpusti budou součástí
chodníku.
Vzhledem k tomu, že další dotazy nebyly podány, starosta všem poděkoval za účast a veřejné
zasedání v 18,45 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 17.6.2016
5) Rozpočtové opatření č.6/2016
6) Rozpočtové opatření č.7/2016
Zapisovatel (místostarosta):…………………………………dne……………………………….
Starosta:……………………………………………………...dne………………………………
Ověřovatel zápisu:…………………………………………...dne………………………………
Ověřovatel zápisu:…………………………………………..dne……………………………….

