Zápis č.16
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Střílky konaného dne 13.10.2016
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
5.10.2016. 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
Stanislav a Gejdoše a Milana Krejčiříka. Další návrhy nebyly podány, proto starosta přečetl
návrh usnesení.
Zastupitelstvo obce Střílky určuje zapisovatele Milana Endlichera a ověřovatele zápisu
Stanislava Gejdoše a Milana Krejčiříka.
Hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.16/141 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 plánu společných zařízení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Střílky
4) Projednání žádosti o kácení dřevin
5) Projednání žádosti pana Jaroslava Kubáčka o změnu využití pozemků v k.ú. Střílky
6) Projednání žádosti firmy Natures Care CZ s.r.o. o odprodej části obecního pozemku ve
vlastnictví obce v k.ú. Střílky
7) Rozpočtové opatření č. 10
8) Diskuse a závěr
Hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.16/142 bylo schváleno.
V dalším bodě seznámila předsedkyně kontrolního výboru Irena Nakládalová členy
zastupitelstva s kontrolou usnesení z veřejného zasedání konaného dne 16.9.2016 (příloha č.4).
K této zprávě nebyly připomínky a členové zastupitelstva jí vzali na vědomí.
V bodě 3 předal starosta slovo pánům Ing. Jiřímu Levému, projektantu firmy Geocart a Ing.
Michalu Luhanovi, zástupci Státního pozemkového úřadu v Kroměříži, kteří podrobně
seznámili přítomné s Plánem společných zařízení, který je základním dokumentem pro další
pokračování Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Střílky. Poněvadž dotazy ze strany členů
zastupitelstva ani občanů nebyly vzneseny, přečetl starosta návrh usnesení.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje Plán společných opatření Komplexní
pozemkové úpravy k.ú. Střílky.
Hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č.16/143 bylo schváleno.

V bodě 4 starosta seznámil přítomné s žádostí p. Poláškové ve věci pokácení 1 ks stromu
v dřevině smrk rostoucího na pozemku 285/30 v k.ú. Střílky. Pro zjištění stavu byla vytvořena
komise ve složení Ganjuškin Viktor, Nakládalová Irena a Hána Zdeněk, která konstatovala, že
stav stromu odpovídá údajům uvedeným v žádosti a doporučuje vydat rozhodnutí k pokácení.
Dotazy k tomuto bodu nebyly, proto starosta přečetl návrh usnesení.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání souhlasí s pokácením 1 ks stromu v dřevině smrk
rostoucího na pozemklu p.č. 285/30 v k.ú. Střílky a současně pověřuje starostu obce k vydání
příslušného rozhodnutí.
Hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 16/144 bylo schváleno.
V bodě 5 starosta přečetl žádost pana Kubáčka, ve které žádá převod jeho parcely p.č.960/35
v k.ú.Střílky o výměře cca 5 ha na plochu, která umožní výstavbu zemědělských staveb, zázemí
pro firmu, příp. bytovou výstavbu. Starosta uvedl, že v Územním plánu obce Střílky byl
zapracován poměrně velký rozsah návrhových ploch pro bydlení. Ze „Zprávy o uplatňování
Územního plánu Střílky v uplynulém období 2009-2013“ vyplývá velmi nízké využití
rozvojových ploch pro bydlení navržených územním plánem. Tento stav je způsoben především
okrajovou polohou obce v rámci sídelních struktur a dále trvalým nedostatečným rozsahem
nabídky pracovních příležitostí. Po převedení maximálního množství návrhových ploch
platného ÚP v rámci změny č.1 je potřeba těchto ploch téměř dvojnásobná. Pro naplňování cílů
dlouhodobého rozvoje obce Střílky proto není možné vymezovat další nové zastavitelné plochy
pro bydlení, ale snažit se postupně realizovat zástavbu v rozsahu navržených ploch v ÚP.
V žádosti nebylo uvedeno jakým způsobem, bude řešena chybějící infrastruktura (komunikace
, inženýrské sítě). Z výše uvedených důvodů starosta nedoporučuje kladné vyřízení žádosti.
Do diskuse se přihlásil pan Kubáček s poznámkou, že na pracovní schůzce, která byla v této
věci svolána, nebyl tento požadavek řešen, čímž se stala uvedená schůzka bezvýznamnou. Dále
starosta vyzval členy zastupitelstva a občany, zda mají dotazy nebo připomínky, ti svého práva
nevyužili.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání neschvaluje změnu využití pozemku p.č. 960/35
v k.ú. Střílky.
Hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.16/145 bylo schváleno.
V dalším jednání (bod 6) žádá firma Natures Care CZ s.r.o., Hlavní 15, Střílky odkoupení části
pozemků p.č. 1825/1 a 1874/3 v k.ú. Střílky, které jsou ve vlastnictví obce. Výše uvedená firma
má ve vlastnictví budovu bývalého nákupního střediska, jejíž spodní patro bude kolaudovat. Při
podání žádosti o kolaudaci se zjistilo, že část budovy, hlavně anglický dvorek pro chladící
agregát, se stále nachází na pozemcích obce. Rovněž tepelná izolace, která se provádí podle
nových předpisů, zasáhne do pozemků ve vlastnictví obce. Z tohoto důvodu žádá obec o
odkoupení části výše uvedených pozemků o výměře cca 20 m2. Starosta uvedl, že v případě
souhlasu s prodejem, je nutno dle zákona o obcích zveřejnit na úřední desce po dobu 15 dnů
záměr prodeje. Dotazy nebo připomínky ze strany členů zastupitelstva ani občanů nebyly, proto
starosta přečetl návrh usnesení.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku
p.č. 1825/1 a části pozemku p.č. 1874/3 oba v k.ú. Střílky z vlastnictví obce.
Hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.16/146 bylo schváleno.

V posledním projednávaném bodě starosta podrobně seznámil přítomné s jednotlivými
položkami Rozpočtového opatření č.10/2016. Poněvadž ani k tomuto bodu nebyly dotazy,
starosta přečetl návrh usnesení.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje Rozpočtové opatření č.10/2016, které
tvoří nedílnou přílohu č.5 tohoto zápisu.
Hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.16/147 bylo schváleno.
Do diskuse se přihlásil p. Kubáček s dotazem, zda není možné oddělit vytápění tělocvičny
odděleně od základní školy. Jako důvod uvedl, že je nehospodárné vytápět kvůli cca 10 lidem,
kteří tělocvičnu navštěvují ve večerních hodinách, vytápět celý školní areál. Dále upozornil na
menší závady (netěsnost vodovodních kohoutů ve sprchách, světla apod.).
Starosta sdělil, že oddělené vytápění musí nechat prověřit z hlediska technického a finančního.
Stanislav Gejdoš navrhl v budoucnosti provést celou generálku sociálního zabezpečení
tělocvičny, je to však hlavně otázka finančních prostředků.
Další diskusní příspěvky nebyly podány, proto starosta poděkoval všem za účast a veřejné
zasedání v 19,15 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 16.9.2016
5) Rozpočtové opatření č. 10/2016

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

