Zápis č.25
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Střílky konaného dne 15.12.2017
v Kulturním domě ve Střílkách
Veřejné zasedání zahájil v 17,00 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
7.12.2017. 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 Zdenka Hánu
a Milana Krejčiříka. Další návrhy nebyly podány, proto starosta přečetl návrh usnesení.
Zastupitelstvo obce Střílky určuje zapisovatele Milana Endlichera a ověřovatele zápisu
Zdenka Hánu a Milana Krejčiříka..
Hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.25/231 bylo schváleno.
V dalším bodu starosta seznámil přítomné s návrhem programu ve znění uvedeném
v informaci zveřejněné na úřední desce. Připomínky ani doplnění programu 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 Rozpočtu obce na rok 2018
4) Projednání Kupní smlouvy na prodej a koupi části veřejné kanalizace
5) Projednání Dodatku č.1 ke Smlouvě o provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou
potřebu
6) Projednání Smlouvy a sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu NN
7) Projednání Dodatku č.1 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky plynu
8) Projednání Směrnice o zadávání veřejných zakázek
9) Inventarizace majetku obce
10) Rozpočtové opatření č.9
11) Diskuze a závěr
Hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.25/232 bylo schváleno.
Po schválení programu starosta uvedl, že z důvodu časové posloupnosti bude projednáván
nejdříve bod č.4 a poté bod č.3.
V dalším jednání seznámil člen kontrolního výboru Stanislav Gejdoš s kontrolou usnesení
z veřejného zasedání konaného dne 10.11.2017. K této zprávě nebyly připomínky ze strany
členů zastupitelstva a tuto vzali na vědomí.
Bod č.4 – v tomto bodu byl projednán návrh smlouvy, ve kterém VAK Kroměříž žádá o
odkoupení části veřejné kanalizace od obce. Jako důvod uvádí získání většinového podílu na
celkové kanalizaci obce Střílky, což je podmínka pro podání žádosti o dotaci na vybudování
čističky odpadních vod v obci. Starosta seznámil přítomné s podstatnými náležitostmi smlouvy,

upozornil zejména na splátkový kalendář, který stanovuje úhradu kupní ceny ve výši
1.034.292,- Kč ve čtyřech splátkách. Dotazy k tomuto bodu nebyly uplatněny, proto starosta
přečetl návrh usnesení.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje Kupní smlouvu na prodej a koupi části
veřejné kanalizace z vlastnictví obce pro společnost Vodovody a kanalizace, a.s., Kojetínská
3666, Kroměříž za cenu 1.034.292,20 Kč a současně pověřuje starostu obce k uzavření této
smlouvy, která tvoří nedílnou přílohu č.5 tohoto zápisu.
Hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 25/233 bylo schváleno.
V dalším bodu byl projednán návrh rozpočtu na rok 2018. Tento dokument byl vyvěšen 15
dní před projednáváním na úřední desce i desce umožňující dálkový přístup. Rozpočet byl
sestaven jako rozpočet schodkový, kde příjmy jsou ve výši 12.579.800,- Kč a výdaje ve výši
13.051.600,-. Starosta dále uvedl, že došlo ke změně zveřejněného rozpočtu a to navýšením
příjmové části o částku 784.300,- Kč za prodej části veřejné kanalizace. Dále byly projednány
podrobněji jednotlivé položky rozpočtu. Závěrem tohoto bodu byla dána možnost členům
zastupitelstva i občanům k vyjádření, ti svého práva nevyužili.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje Rozpočet obce na rok 2018 jako
schodkový ve výši:
Příjmy: 12.579.800,- Kč
Výdaje: 13.051.600,- Kč
Saldo: - 471.800,- Kč
Financování: - 771.800,- Kč a závazný ukazatel na straně výdajů paragraf.
Hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.25/234 bylo schváleno.
V bodu 5 byl projednán Dodatek č.1 ke Smlouvě o provozování vodovodu a kanalizace pro
veřejnou potřebu uzavřenou se společností VAK Kroměříž. Tento dodatek reaguje na prodej
22,84% podílu přivaděče vodovod Koryčany a části kanalizace z vlastnictví obce do vlastnictví
společnosti VAK. Dotazy nebyly, proto starosta přečetl návrh usnesení.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o provozování
vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu uzavřenou se společností Vodovody a kanalizace
a.s. a současně pověřuje starostu k uzavření dodatku, který tvoří nedílnou přílohu č.6 tohoto
zápisu.
Hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.25/235 bylo schváleno.
V bodech 6 a 7 starosta oznámil, že k 31.12.2017 končí platnost smluv na dodávku elektrické
energie a plynu. Z tohoto důvodu je nutno uzavřít nové smlouvy. Byly osloveny 3 dodavatelské
firmy, nejlepší nabídku měl náš současný dodavatel firma Amper Market. Dodávka elektrické
energie je řešena uzavřením nové Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny pro
hladinu NN. Distribuční sazba CO1d a CO2d činí 1068,- Kč/MWh a distribuční sazba pro
veřejné osvětlení C62d je 853,- Kč/MWh. Tato smlouva je uzavřena s firmou Amper Market
na období 2018-2019.
Dodávka plynu je řešena dodatkem ke stávající Smlouvě o dodávce plynu/sdružených
službách dodávky plynu MODOM ze dne 29.12.2016. Dodatek řeší prodloužení platnosti
smlouvy o jeden rok do 31.12.2018. Distribuční sazba SO3 – vytápění činí 534 Kč/MWh.
Poněvadž k uvedenému nebyly dotazy, starosta přečetl návrh usnesení.

Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje Smlouvu o sdružených dodávkách
elektřiny pro hladinu NN s firmou Amper Market, a.s., Antala Staška 1076/33a, Praha 4 za
cenu 1068,- Kč/MWh bez DPH pro tarify CO1d a CO2d a za cenu 853,- Kč/MWh bez DPH
pro tarif C62d osvětlení a současně pověřuje starostu obce tuto smlouvu uzavřít.
Hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.25/236 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o dodávce
plynu/sdružených službách dodávky plynu MODOM ze dne 29.12.2016 se společností Amper
Market, a.s., Antala Staška 1076/33a, Praha 4 za cenu 534,- Kč/MWh pro tarif SO3 –
vytápění a současně pověřuje starostu obce k uzavření tohoto dodatku.
Hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.25/237 bylo schváleno.
V dalším jednání starosta konstatoval, že současná Směrnice k zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu ze dne 1.4.2016 se nahrazuje novou směrnicí. S textem této směrnice podrobně
seznámil všechny přítomné. Upozornil především na novou kategorizaci zakázek. Poté dal
možnost k vyjádření členům zastupitelstva i občanům, ti svého práva nevyužili.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje Směrnici č.1/2017 – Zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu, která tvoří nedílnou přílohu č.7 tohoto zápisu.
Hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.25/238 bylo schváleno.
V bodu 9 byly schváleny komise pro inventury na rok 2017.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje složení komisí pro inventury na rok 2017:
Inventarizační komise č.1 – obecní úřad:
Milan Endlicher – Ludmila Sedláčková, Milada Ševčíková
Inventarizační komise č.2 – hasičská zbrojnice:
Stanislav Gejdoš – Milan Krejčiřík, Ludmila Ludvová
Inventarizační komise č.3 – kulturní dům:
Karel Merta – Bohdana Králová, Zdeněk Hána
Hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.25/239 bylo schváleno.
V poslední projednávaném bodu starosta podrobně seznámil přítomné s položkami
Rozpočtového opatření č.9/2017. Připomínky příp. dotazy k uvedenému nebyly, proto starosta
přečetl návrh usnesení.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje Rozpočtové opatření č.9/2017, které tvoří
nedílnou přílohu č.8 tohoto zápisu.
Hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.25/240 bylo schváleno.
Do diskuse se nepřihlásil nikdo z přítomných, proto starosta poděkoval všem za účast a
zasedání v 18,15 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 10.11.2017
5) Kupní smlouva na prodej a koupi části veřejné kanalizace
6) Smlouva o provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu
7) Směrnic č.1/2017 – Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
8) Rozpočtové opatření č.9/2017
Zapisovatel (místostarosta):………………………dne………………………………….
Starosta:…………………………………………..dne………………………………….
Ověřovatel:……………………………………….dne………………………………….
Ověřovatel:……………………………………….dne…………………………………

