Zápis č.23
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Střílky konaného dne 15.9.2017
v Kulturním domě (jídelna) 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
6.9.2017. Dále uvedl, že hlasování o usneseních proběhnou po každém bodu zvlášť. Dle
prezenční listiny (příloha č.2) je přítomno 9 členů zastupitelstva, tzn. že veřejné zasedání je
usnášeníschopné.
V další části starosta navrhl zapisovatele Milana Endlichera a ověřovatele zápisu Bohdanu
Královou a Zdeňka Hánu. Další návrhy nebyly podány, proto starosta přečetl návrh usnesení.
Zastupitelstvo obce Střílky určuje zapisovatele Milana Endlichera a ověřovatele zápisu
Bohdanu Královou a Zdeňka Hánu.
Hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.23/217 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 Kupní smlouvy na prodej a koupi podílu na Vodovod Střílky – přivaděč
Koryčany
4) Projednání Pachtovní smlouvy na zemědělskou půdu se společností Salix, a.s.
5) Projednání prodeje částí pozemku p.č. PK 1874/1 z vlastnictví obce
6) Projednání Obecně závazné vyhlášky obce Střílky číslo 1/2017 o nočním klidu
7) Rozpočtové opatření č. 6 a 7
8) Diskuse a závěr
Hlasování: Pro 9 proti 0 zdrželi se 0
Usnesení č.23/218 bylo schváleno.
V dalším jednání předal starosta slovo předsedkyni kontrolního výboru Ireně Nakládalové,
která seznámila přítomné s kontrolou usnesení z veřejného zasedání konaného dne 18.8.2017,
připomínky ze strany členů zastupitelstva nebyly a toto vzali na vědomí.
V bodu 3 starosta seznámil přítomné s návrhem kupní smlouvy, ve které má VAK Kroměříž
zájem odkoupit část podílu ve výši 77,16% na přivaděči pod názvem Vodovod Střílky –
přivaděč Koryčany z vlastnictví obce. Dle zákona o obcích je nutno před případným prodejem
zveřejnit na úřední desce a úřední desce umožňující dálkový přístup záměr o zveřejnění prodeje.
Další kroky související s případným prodejem budou projednávány na příštím veřejném
zasedání. Připomínky ze strany členů zastupitelstva ani občanů nebyly, proto starosta přečetl
návrh usnesení.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje zveřejnění záměru prodeje podílu ve výši
77,16% na přivaděči pod názvem „Vodovod Střílky – přivaděč Koryčany“.
Hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č.23/219 bylo schváleno.
V bodu 4 starosta přečetl návrh Pachtovní smlouvy (smlouvu o zemědělském pachtu), ve které
má zájem akciová společnost SALIX MORAVA, se sídlem Revoluční 30, Horní Moštěnice
propachtovat pozemky ve vlastnictví obce za účelem provádění zemědělské činnost. Rovněž
v tomto případě je nutno zveřejnit záměr propachtování na úředním desce a desce umožňující
dálkový přístup. Případný pacht pozemků uvedených v návrhu smlouvy bude podrobněji
projednán na příštím veřejném zasedání. Poté dal starosta možnost členům zastupitelstva a
občanům k dotazům nebo připomínkám, ti svého práva nevyužili.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje zveřejnění záměru propachtování níže
uvedených pozemků:
KN: 1717/4 v k.ú. Střílky
PK: 308/1, 475, 745, 902/2, 904, 905, 924/2, 947/6, 973, 974, 1156/4, 1268, 1270, 1271, 1272,
1273, 1274, 1276/3, 1340, 1347, 1348, 1349, 1351, 1352, 1368/12, 1368/13, 1621/29, 1622/29,
1646, 1647, 1717/2, 1726, 1747/5, 1829/2, 1830, 1832, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839/1,
1839/2, 1840, 1841, 1842, 1843 a 1845, vše v k.ú. Střílky.
Hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.23/220 bylo schváleno.
Bod 5 – starosta uvedl, že na minulém veřejném zasedání bylo schváleno zveřejnění prodeje
dle geometrických plánů nově vytvořených pozemků p.č. 1874/41, 1874/42 a pozemku p.č. st.
538, všechny v k.ú. Střílky. Tyto záměry byly zveřejněny v období od 29.8. do 14.9.2017.
Vzhledem k tomu, že členové zastupitelstva nenašli shodu týkající se ceny za 1 m2, bylo
navrženo starostou přeložit projednání tohoto bodu na příští veřejné zasedání.
Dále seznámil starosta přítomné s žádostí paní Ludmily Švagerové a Jindřišky Sátorové o
odkoupení částí pozemku p.č. PK 1874/1 (dle geometrického plánu nově vytvořených pozemků
p.č. 1874/44 o výměře 22 m2 a p.č. st. 189/2 o výměře 5 m2). Jako důvod uvádějí, že
v souvislosti s probíhající obnovou katastrálního operátu v obci bylo zjištěno, že tyto nově
vytvořené pozemky se nacházejí na pozemku ve vlastnictví obce. V prvním případě se jedná o
část zahrádky ohraničené betonovým základem, do kterého je zasazen plot, ve druhém případě
se jedná o část rodinného domu. Před případným prodejem je nutno zveřejnit záměr prodeje na
úřední desce a úřední desce umožňující dálkový přístup. Po krátké diskusi mezi členy
zastupitelstva přečetl starosta návrh usnesení.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje zveřejnění záměru prodeje částí pozemku
p.č. PK 1874/1 v k.ú Střílky (dle geometrického plánu nově vytvořených pozemků p.č. 1874/4
a p.č. st. 189/2).
Hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 1 (Stanislav Gejdoš)
Usnesení č.23/221 bylo schváleno.
V bodu 6 starosta přečetl text navrhované OZV o nočním klidu. Po kratší diskusi a upřesnění
několika termínů byli přítomni seznámeni s návrhem usnesení.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Obce Střílky
č. 1/2017, o nočním klidu.
Hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.23/222 bylo schváleno.
V bodu 7 seznámil starosta podrobně členy zastupitelstva i občany s položkami rozpočtových
opatření č. 6 a 7. Rozpočtové opatření č.6 (příloha č.5), které bylo vyhotoveno na základě
Usnesení zastupitelstva obce č. 3/30 vzali členové zastupitelstva bez připomínek na vědomí.

Rovněž k Rozpočtovému opatření č.7/2017 nebyly připomínky, proto starosta přečetl návrh
usnesení.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje Rozpočtové opatření č.7/2017, kterém
tvoří nedílnou přílohu č.6 tohoto zápisu.
Hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.23/223 bylo schváleno.
Do diskuse se nepřihlásil nikdo z přítomných, proto starosta poděkoval všem za účast a
veřejné zasedání v 19,15 hodin 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 18.8.2017
5) Rozpočtové opatření č.6/2017
6) Rozpočtové opatření č.7/2017

