Zápis č.20
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Střílky konaného dne 2.6.2017
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
25.5.2017. 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 Mgr.
Ludmilu Ludvovou a Milana Krejčiříka. Další návrhy nebyly podány, proto starosta přečetl
návrh usnesení.
Zastupitelstvo obce Střílky určuje zapisovatele Milana Endlichera a ověřovatele zápisu Mgr.
Ludmilu Ludvovou a Milana Krejčiříka..
Hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.20/189 bylo schváleno.
V dalším bodu starosta seznámil přítomné s návrhem programu ve znění uvedeném
v informaci zveřejněné na úřední desce. Připomínky ani doplnění ze strany členů zastupitelstva
nebyly podány, 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 za rok 2016
4) Projednání účetní závěrky Základní školy a Mateřské školy Střílky za rok 2016
5) Projednání Žádosti vypořádání hospodářského výsledku Základní školy a Mateřské
školy Střílky za rok 2016
6) Projednání zadávacích podmínek pro výběrové řízení na dodavatele stavby „KD Střílky
- výměna střechy přístavby“
7) Projednání návrhu Smlouvy o dílo na organizaci výběrového řízení na stavbu „KD
Střílky – výměna střechy přístavby“
8) Projednání zadávacích podmínek pro výběrové řízení na dodavatele stavby „KD Střílky
– realizace úspor energií“
9) Projednání vnitřní směrnice Sociální fond Obce Střílky
10) Projednání žádostí o prodej pozemků z vlastnictví obce p.č. 274/5 a 285/22 v k.ú. Střílky
11) Projednání Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene „Střílky, úprava NN,
Kreizl“
12) Vyjádření k projektu „Přestavba a dostavba budovy Hlavní 15, Střílky“
13) Projednání veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
14) Rozpočtové opatření číslo 3
15) Rozpočtové opatření číslo 4
16) Diskuse a závěr
Hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.20/190 bylo schváleno

V dalším jednání přečetl člen kontrolního výboru Stanislav Gejdoš kontrolu usnesení
z veřejného zasedání konaného dne 13.4.2017, připomínky ze strany členů zastupitelstva
nebyly a toto vzali na vědomí.
V bodě 3 starosta seznámil přítomné s Návrhem Závěrečného účtu obce za rok 2016,
především s těmito částmi: plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2016, Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření obce, přijaté transfery, poskytnuté příspěvky a dotace, tvorba a
použití sociálního fondu, rozpočtové hospodaření, hospodaření příspěvkové organizace a
půjčky a úvěry. Dotazy k uvedenému nebyly, proto starosta přečetl usnesení:
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje Závěrečný účet obce Střílky včetně
Zprávy o hospodaření za rok 2016 bez výhrad.
Hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.20/191 bylo schváleno.
V bodech 4 a 5 starosta přečetl žádosti ředitelky školy Mgr. Martiny Raiserové o schválení
účetní závěrky Základní školy a Mateřské školy Střílky, příspěvkové organizace za rok 2016
a vyjádření k vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016. K účetní závěrce byly
přiloženy výkazy sestavené ke dni 31.12.2016, a to Výkaz zisku a ztrát, Rozvaha a Příloha
příspěvkové organizace. S těmito dokumenty byly seznámení všichni přítomni. V žádosti o
vypořádání hospodářského výsledku se uvádí, že celkový výsledek hospodaření školy skončil
podle roční závěrky ziskem 82.078,51 Kč v členění 58.885,96 Kč z hlavní činnosti a 23.192,55
Kč z doplňkové činnosti. Paní ředitelka navrhuje převedení výsledku hospodaření
rovnoměrným dílem do rezervního fondu a fondu odměn. Poté dal starosta možnost
k vyjádření k výše uvedenému členům zastupitelstva i občanům, ti svého práva nevyužili.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření
Základní školy a Mateřské školy Střílky, příspěvkové organizace za rok 2016 bez výhrad a
převedení výsledku hospodaření do fondu odměn ve výši 41.039,-Kč a do rezervního fondu
ve výši 41.039,51 Kč.
Hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.20/192 bylo schváleno.
V bodech 6 – 8 byly podrobně projednány zadávací podmínky pro výběrové řízení na
dodavatele stavby „KD Střílky – výměna střechy přístavby“. Organizováním výběrového
řízení byl navržen Ing. Libor Malůšek, se kterým by byla podepsána smlouva o dílo za cenu
15.000,- Kč. Výběrové řízení bude zahájeno dne 5.6.2017, celé znění zadávacích podmínek
bude zveřejněno na fyzické i elektronické úřední desce obce. Dále starosta podrobně seznámil
přítomné s Výzvou k podání nabídky v zakázce malého rozsahu na realizaci veřejné zakázky
na stavební práce “KD Střílky – realizace úspor energie“. Administrací tohoto řízení byla
pověřena na základě dříve uzavřené příkazní smlouvy firma BlueFort s.r.o., Bubenská 421/3,
Praha 7. Zahájení výběrového řízení bude dne 7.6.2017 a celé znění výzvy bude rovněž
zveřejněno na fyzické i elektronické desce obce. Vyhodnocení výše uvedených výběrových
řízení bude dne 20.6.2017. Možnosti k dotazům nebo připomínkám přítomni členové
zastupitelstva ani občané nevyužili, proto starosta přečetl návrhy usnesení.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje Zadávací podmínky pro výběrové řízení
na akci „KD Střílky – výměna střechy přístavby“ a současně pověřuje starostu obce uzavřít
Smlouvu o dílo LM/15/2017 s Ing. Liborem Malůškem, Podlesí II 5610, Zlín na organizaci
výběrového řízení „KD Střílky – výměna střechy přístavby“ za cenu 15.000,- Kč.
Hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.20/193 bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje Výzvu k podání nabídky k zakázce
malého rozsahu na realizaci veřejné zakázky na stavební práce „KD Střílky – realizace úspor
energií“.
Hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.20/194 bylo schváleno.
V bodě 9 byla projednána vnitřní směrnice Sociální fond Obce Střílky, která ruší směrnici
schválenou zastupitelstvem obce dne 18.12.2015. Tato směrnice upravuje základní příděl
z rozpočtu obce ve výši 2.800,- Kč za každý kalendářní měsíc a dále navyšuje hodnotu
stravenky na 75,- Kč s tím, že zaměstnavatel přispívá částkou 41,50 Kč, zaměstnanec hradí
částku 33,50 Kč. Připomínky k výše uvedenému nebyly.
Návrh usnesení.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje vnitřní směrnici Sociální fond Obce
Střílky.
Hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.20/195 bylo schváleno.
V dalším jednání (bod 10) byly projednány žádosti na prodej pozemků z vlastnictví obce. Paní
Hana Chodúrová žádá o odkoupení pozemku p.č. 285/22 v k.ú. Střílky, což je jediná přístupová
cesta k rodinnému domu č. ev. 48 a k pozemkům p.č. 285/19 a 285/18, vše ve vlastnictví
žadatelky. Jako důvod uvádí, že tato cesta dříve byla ve vlastnictví pana Karla Jabůrka, což byl
její dědeček, poté byl vyvlastněna z důvodu výstavby cesty. Výstavba cesty se však
neuskutečnila, proto by chtěla získat uvedený pozemek zpět do svého vlastnictví. Členové
zastupitelstva se při projednávání této žádosti shodli na tom, že tato cesta slouží nejen žadatelce,
ale i dalším občanům k přístupu k jejích pozemkům, proto nedoporučují pozemek prodat.
Druhou žádost podala paní Jarmila Součková, která žádá o odkup pozemku p.č. 274/5 v k.ú.
Střílky. Tento pozemek se nachází naproti rodinného domu č.p. 259, který je ve vlastnictví
žadatelky. Vzhledem k tomu, že na uvedeném pozemku je postavena nelegálně garáž a kůlna,
bylo by vhodné žádosti vyhovět. Převedením pozemku do vlastnictví žadatelky by této bylo
umožněno „černé stavby“ zlegalizovat. Starosta dal možnost k vyjádření přítomným, ti svého
práva nevyužili.
Návrh usnesení.
Zastupitelstvo obec Střílky po projednání neschvaluje prodej pozemku p.č. 285/22 v k.ú.
Střílky.
Hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.20/196 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č.
274/5 v k.ú. Střílky z vlastnictví obce.
Hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.20/197 bylo schváleno.
V bodě č.11 starosta seznámil přítomné s podstatnými náležitostmi Smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene „Střílky, úprava NN, Kreizl“ pro firmu E.ON Distribuce,
a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Připomínky ani dotazy nebyly podány, proto
starosta přečetl návrh usnesení.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje text Smlouvy č.: 1040012616/002 o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, která tvoří nedílnou přílohu č. 5 tohoto zápisu
a současně pověřuje starost obce tuto smlouvu uzavřít.
Hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 20/198 bylo schváleno.

V bodě 12 starosta seznámil přítomné s projektem „Přestavba a dostavba budovy Hlavní 15,
Střílky“. Uvedl, že tento projekt byl projednán na minulém veřejném zasedání se záporným
výsledkem. Stavebník firma Natures care CZ s.r.o. předložila dodatek k tomuto projektu tak,
aby splňoval podmínky, které znemožnily schválení. Mezitím byla zjištěna skutečnost, že
kladné vyjádření k projektu nelze vydat, protože projekt není v souladu s Územním plánem
obce Střílky. Poté dostali přítomní členové zastupitelstva obce i občané možnost k vyjádření
k předešlému, ti svého práva nevyužili.
Návrh usnesení.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání konstatuje, že projektová dokumentace pro akci
„Přestavba a dostavba budovy Hlavní 15, Střílky“ není v souladu s Územním plánem obce
Střílky a současně pověřuje starostu obce k vydání záporného stanoviska.
Hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.20/199 bylo schváleno.
V bodě 13 byly projednány veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu obce na rok
2017. Starosta přečetl žádosti jednotlivých žadatelů. K přednesenému nebyly připomínky, proto
starosta přečetl návrh usnesení.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotací z rozpočtu obce Střílky na rok 2017 pro
a) Družstevník Střílky, z.s., Zámecká 317, Střílky ve výši 80.000,- Kč na činnost
fotbalového oddílu,
b) Římsko-katolickou farnost, Koryčanská 60, Střílky ve výši 25.000,- Kč na opravu
varhan v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Střílkách a
c) Myslivecký spolek Střílky – Zástřizly, z.s., Koryčanská 47, Střílky ve výši 10.000,- Kč
na činnost spolku.
Hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.20/200 bylo schváleno.
V bodech 14 a 15 starosta seznámil podrobně členy zastupitelstva i občany s položkami
rozpočtových opatření č. 3 a 4. Rozpočtové opatření č. 3 (příloha č. 6), které bylo vyhotoveno
na základě Usnesení zastupitelstva obce č. 3/30 vzali členové zastupitelstva obce bez
připomínek na vědomí. K Rozpočtovému opatření č. 4 nebyly připomínky, proto starosta
přečetl návrh usnesení.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje Rozpočtové opatření č.4, které tvoří
nedílnou přílohu č.7 tohoto zápisu.
Hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.20/201 bylo schváleno.
Do diskuse se nepřihlásil nikdo z přítomných, proto starosta poděkoval všem za účast a
v 19,30 hodin veřejné zasedání ukončil.
Zapisovatel (místostarosta):………………………………….dne………………………………
Starosta:……………………………………………………...dne………………………………
Ověřovatel:…………………………………………………..dne………………………………
Ověřovatel:…………………………………………………..dne………………………………

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 13.4.2017
5) Smlouva č.: 1040012616/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
6) Rozpočtové opatření č.3
7) Rozpočtové opatření č.4

