Zápis
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Střílky konaného dne 9.3.2018
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
28.2.2018. Dále uvedl, že hlasování o usneseních proběhnou ke každému 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.26/241 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 výstavby garáží na pozemcích p.č. 2052/3 a 2052/1 v k.ú. Střílky
4) Projednání žádostí o prodeje pozemků z vlastnictví obce
5) Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene číslo HO-014330047757/001 na akci
„Střílky, příp. NN Stančík“
6) Projednání Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti a smlouvy o
právu stavby na stavbu „Kanalizace a ČOV Střílky – 2. část ČOV“
7) Projednání výsledků výběrového řízení a podpisu smlouvy na dodávku s názvem
„Střílky – dopravní automobil“
8) Projednání Plánu zimní údržby v obci Střílky
9) Projednání Žádosti o zpevnění příjezdové cesty v místní části Močidla
10) Rozpočtové opatření číslo 1
11) Diskuse a závěr
Hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.26/242 bylo schváleno.
V dalším jednání seznámila přítomné předsedkyně kontrolního výboru Irena Nakládalová
s kontrolou usnesení z veřejného zasedání konaného dne 15.12.2018 (příloha č.4). K této
zprávě nebyly připomínky ze strany členů zastupitelstva a tuto vzali na vědomí.
V bodě 3 seznámil starosta přítomné s žádostmi o výstavbu 4 garáží na pozemcích p.č. 2052/3
a 2052/1 v k.ú. Střílky. Po prohlídce místa samého bylo doporučeno povolit maximálně 3
garáže, poněvadž výstavba dalších garáží by omezila prostor hřiště na sportovní vyžití dětí.
K tomuto bodu proběhla diskuse.

Pan XX, jeden z žadatelů popsal celkový vývoj a důvod podání žádosti.
Pan Stanislav Gejdoš, člen zastupitelstva, není spokojen s prodejem z důvodu zmenšení
kapacity travnatého hřiště.
Paní Ludmila Ludvová se postavila za názor p. Gejdoše s tím, že nesouhlasí s povolením
výstavby garáží.
Pan Karel Merta uvedl, že zásah do plochy pro garáže je velký a sdělil, že bude hlasovat proti
povolení výstavby.
Další diskusní příspěvky nebyly vzneseny, proto starosta přečetl návrh usnesení.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání souhlasí s výstavbou 3 garáží na pozemcích p.č.
2052/1 a 2052/3 v k.ú. Střílky dle situačního plánku uvedeného v příloze č.5 tohoto zápisu.
Hlasování: Pro 2 (Endlicher Milan, Ganjuškin Viktor) Proti 5 (Gejdoš Stanislav, Krejčiřík Milan, Ludvová
Ludmila, Merta Karel, Králová Bohdana) Zdrželi se 1 (Nakládalová Irena)
Usnesení č.26/243 nebylo schváleno.
V bodu 4 seznámil starosta přítomné s žádostmi o odkupu pozemků z vlastnictví obce. Jedná
se převážně o žádosti podané v návaznosti na probíhající digitalizaci a následné urovnání
majetkových vztahů. Z těchto důvodů podali žádost XX, XX, XX a XX a XX. Další dvě žádosti
o prodej části pozemku p.č. 12/24 v k.ú. Střílky podali manželé XX a manželé XX. Prodej
tohoto pozemku členové zastupitelstva v diskusi odmítli. Žádosti XX, XX, XX a XX na odkup
pozemků na výstavbu garáží nebyly projednávány s odkazem na předcházející usnesení
č.26/243. Dále starosta uvedl, že před případným prodejem je nutno zveřejnit záměr prodeje na
úřední desce a desce umožňující dálkový přístup. Vzhledem k tomu, že dotazy nebo
připomínky k předešlému nebyly, přečetl starosta návrh usnesení.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje zveřejnění záměru prodeje částí pozemků
v k.ú. Střílky
a) PK 1874/1 o výměře 19 m2 dle geometrického plánu nově vytvořeného pozemku p.č. 190/3
(příloha č.6),
b) PK 1874/1 o výměře 9 m2 dle geometrického plánu nově vytvořeného pozemku p.č. 164/3
(příloha č.7)
c) PK 1874/1 o výměře 15 m2 dle geometrického plánu nově vytvořeného pozemku p.č.
st.236/4 a pozemku o výměře 28 m2 dle geometrického plánu nově vytvořeného pozemku
p.č. 1874/43 (příloha č.8) a
d) PK 1874/1 o výměře cca 40 m2 (příloha č.9).
Hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.26/244 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání neschvaluje prodej části pozemku p.č. 12/24 v k.ú.
Střílky.
Hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.26/245 bylo schváleno.
V dalším jednání starosta seznámil přítomné podrobně s textem Smlouvy o zřízení věcného
břemene č.: HO-014330047757/001, ve které se obec zavazuje zřídit věcné břemeno pro E.ON
Distribuce, a.s., České Budějovice za účelem umístění zemního kabele na stavbu „Střílky, příp.
NN, Stančík“. Dotazy nebyly, proto starosta přečetl návrh usnesení.

Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.:
HO-014330047757 pro E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice
na stavbu „Střílky, příp.NN,Stančík“ za účelem umístění zemního kabele NN a současně
pověřuje starostu obce k uzavření této smlouvy, která tvoří nedílnou přílohu č.10 tohoto
zápisu.
Hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.26/246 bylo schváleno.
V bodu 6 byla schválena Smlouva o uzavření smlouvy budoucí o zřízení služebnosti a smlouva
o právu provést stavbu „Kanalizace a ČOV Střílky – 2. část ČOV. S textem smlouvy byli
podrobně seznámeni přítomni. Dotazy nebyly.
Návrh usnesení.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu pod názvem Kanalizace a ČOV Střílky
– 2. část ČOV pro společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž a současně pověřuje starostu
obce tuto smlouvu (příloha č.11) uzavřít.
Hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.26/247 bylo schváleno.
Bod 7 – v tomto bodu starosta podrobně seznámil členy zastupitelstva a občany s výsledky
výběrového řízení na dodávku dopravního automobilu, který bude sloužit pro potřeby zásahové
jednotky obce a SDH. Byly osloveny 3 firmy, nabídku podala pouze firma Auto Viki a.s.,
Panelová 289/6, Praha 9 – Satalice. Po přezkoumání nabídky starostou bylo konstatováno, že
nabídka splňuje veškeré podmínky zadavatele. Na základě tohoto zjištění starosta vydal
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, ve kterém se uvádí, že nejvhodnější nabídku podala
výše uvedená firma, a to ve výši 815.500,- Kč bez DPH. Poté dal starosta možnost k vyjádření
členům zastupitelstva, příp. občanům, ti svého práva nevyužili.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější
nabídky na zakázku malého rozsahu na dodávku s názvem Střílky – dopravní automobil a
současně pověřuje starostu obce k uzavření kupní smlouvy na cenu ve výši 815500,- Kč bez
DPH s vítěznou firmou Auto Viki a.s., Panelová 289/6, Praha 9 – Satalice, provozovna Zlín,
tř. Tomáše Bati 415, Zlín. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky tvoří nedílnou přílohu
č.12 tohoto zápisu.
Hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.26/248 bylo schváleno.
V bodu 8 byl schválena Směrnice č.1/2018 - Plán zimní údržby v obci Střílky.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje Směrnice č.1/2018 – Plán zimní údržby
v obci Střílky.
Hlasování: Pro 8 proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.26/249 bylo schváleno.
V bodu 9 byla řešena žádost XX, XX, XX a XX ve věci zpevnění příjezdové cesty z ulice
Močidla. V žádosti se uvádí, že komunikace není způsobilá bezpečného užívání během
několika měsíců v roce, především na jaře a na podzim.
Vzhledem k tomu, že situace je zastupitelům známa, byla žádost podpořena.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje zpevnění příjezdové cesty v místní části
Močidla specifikovanou v plánku, který tvoří nedílnou přílohu č.13 tohoto zápisu.
Hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0 Usnesení č. 26/250 bylo schváleno.

V posledním projednávám bodu starosta seznámil členy zastupitelstva a občany podrobně
s položkami Rozpočtového opatření č.1/2018. Poté dal možnost přítomným k podání dotazů, ti
svého práva nevyužili.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje Rozpočtové opatření č.1/2018, které tvoří
nedílnou přílohu č.14 tohoto zápisu.
Hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.26/250 bylo schváleno.
Do diskuse se nepřihlásil nikdo z přítomných, proto starosta všem poděkoval 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 15.12.2017
5) Situační plánek výstavby 3 garáží
6) Specifikace nově vytvořeného pozemku p.č. 190/3
7) Specifikace nově vytvořeného pozemku p.č. 164/3
8) Specifikace nově vytvořených pozemků p.č. st.236/4 a 1874/43
9) Specifikace části pozemku p.č. PK 1874/1
10) Smlouva o zřízení věcného břemene č.: HO-014330047757/001
11) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti a smlouva o právu stavby
12) Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
13) Specifikace příjezdové cesty
14) Rozpočtové opatření č. 1/2018

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

