Zápis č.28
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Střílky konaného dne 14.6.2018
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
6.6.2018. Dále uvedl, že hlasování o usneseních proběhnou ke každému 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 Stanislava Gejdoše. Další návrhy nebyly podány, proto starosta přečetl návrh
usnesení.
Zastupitelstvo obce Střílky určuje zapisovatele Milana Endlichera a ověřovatele zápisu
Bohdanu Královou a Stanislava Gejdoše.
Hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.28/264 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
- schváleni programu
2) Kontrola usnesení z minulého veřejného zasedání
3) Projednání účetní závěrky obce Střílky za rok 2017
4) Projednání závěrečného účtu obce Střílky za rok 2017
5) Projednání účetní závěrky Základní škola a Mateřské školy ve Střílkách za rok 2017
6) Projednání žádosti o vypořádání hospodářského výsledku Základní školy a Mateřské
školy ve Střílkách
7) Projednání žádosti ředitelky Základní školy a Mateřské školy o použití vrácených
finančních prostředků
8) Projednání Smlouvy o poskytnutí dotace na hasičské auto se Zlínským krajem
9) Projednání výsledků výběrového řízení a podpisu smlouvy na dodávku s názvem
„Rekonstrukce plynové kotelny a ústředního vytápění ZŠ Střílky“
10) Projednání provozování restaurace v Kulturním domě
11) Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v budově Obecního úřadu ve Střílkách
12) Projednání záměrů prodeje nemovitostí z vlastnictví obce
13) Projednání Obecně závazné vyhlášky č.1/2018, o nočním klidu
14) Projednání přihlášky obce do SMS ČR
15) Projednání veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
16) Projednání vzoru Smlouvy o výpůjčce a následném darování kompostérů
17) Projednání Smlouvy o odvozu a využití vytříděných složek komunálního odpadu
18) Projednání Příkazní smlouvy na dotační management projektu „KD Střílky – realizace
úspor energií“
19) Rozpočtové opatření č.3 a 4
20) Diskuse a závěr
Hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.28/265 bylo schváleno.

V dalším jednání seznámila přítomné předsedkyně kontrolního výboru Irena Nakládalová
s kontrolou usnesení z veřejného zasedání konaného dne 25.4.2018 (příloha č.4). K této zprávě
nebyly připomínky ze strany členů zastupitelstva a tuto vzali na vědomí.
V bodech 3 – 7 seznámil starosta přítomné s hospodařením obce Střílky a příspěvkové
organizace Základní školy a Mateřské školy Střílky za rok 2017. Uvedl, že účetní závěrka školy
se skládá z výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu, přílohy, rozvahy a výkazu zisku a ztrát. Dále
podrobně seznámil přítomné s plněním příjmů a výdajů za kalendářní rok 2017. Účetní závěrka
je součástí závěrečného účtu, jehož obsah byl podrobně starostou předložen. V dalším výkladu
byla projednána účetní závěrka příspěvkové organizace, která se skládá z výkazu zisku a ztrát,
rozvahy a přílohy. Dle zisku a ztrát vykázala příspěvková organizace výsledek hospodaření
v hlavní činnosti zisk 35.772,33 Kč a v hospodářské činnosti zisk 8.586,18 Kč. V návaznosti
na uvedené přečetl starosta žádost ředitelky školy o vyjádření k vypořádání hospodářského
výsledku za rok 2017. V této žádosti navrhuje převedení výsledku hospodaření a to 80% do
fondu odměn a 20% do rezervního fondu. Dále starosta uvedl, že na základě usnesení Policie
ČR bylo zahájeno trestní stíhání bývalé účetní obce a školy Anny Muchové, která svým
jednáním naplnila skutkovou podstatu přečinu zpronevěra. Na pozici účetní základní školy,
obecního úřadu a mateřské školy Koryčany zpronevěřila částku ve výši 300.892,- Kč. Paní
Muchová zaslala obci i škole omluvné dopisy za své jednání a současně uhradila vzniklou škodu
v plné výši obci i škole. Dlužná částka pro školu činila 214.938,- Kč. V souvislosti s vrácenými
finančními prostředky zaslala ředitelka školy žádost o souhlas použít tyto prostředky na nákup
podlahových krytin a tabulí do učeben školy a rekonstrukci osvětlení ve školní jídelně. Poté dal
starosta možnost k vyjádření členům zastupitelstva i občanům, ti svého práva nevyužili.
Návrhy usnesení.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje účetní závěrku Obce Střílky za rok 2017.
Hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.28/266 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje Závěrečný účet obce Střílky za rok 2017
bez výhrad.
Hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 28/267 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje účetní závěrku Základní školy a Mateřské
školy ve Střílkách, příspěvkové organizace za rok 2017.
Hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.28/268 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání souhlasí s převedením výsledku hospodaření
Základní školy a Mateřské školy Střílky, příspěvkové organizace ve výši 44.358,51 Kč takto:
80% tj. 35.486,51 do fondu odměn,
20% tj .8.872,-Kč do rezervního fondu.
Hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.28/269 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání souhlasí s použitím vrácených finančních
prostředků z trestné činnosti Anny Muchové na nákup podlahových krytin a tabulí do učeben
základní školy a rekonstrukci osvětlení ve školní jídelně.
Hlasování: Pro 8 Proti 1 (Irena Nakládalová) Zdrželi se
Usnesení č.28/270 bylo schváleno.

V bodě 8 starosta uvedl, že v souvislosti s rozhodnutím Zastupitelstva Zlínského kraje byla
žádost obce o poskytnutí individuální podpory v rámci spolufinancování programů
Ministerstva vnitra na nákup dopravního automobilu pro jednotku SDH obce vyřízena kladně.
Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace č. D/2627/2018/KH poskytne Zlínský kraj částku ve
výši 300.000,- Kč, současně však maximálně 30,68% celkových způsobilých výdajů. S touto
smlouvou byli přítomni podrobně seznámeni. Vzhledem k tomu, že nebyly podány žádné
připomínky nebo dotazy, přečetl starosta návrh usnesení.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace č.
D/2627/2018/KH na základě které poskytne Zlínský kraj obci na pořízení dopravního
automobilu pro SDH Střílky dotaci ve výši 300.000,- Kč a současně pověřuje starostu obce
k uzavření této smlouvy.
Hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.28/271 bylo schváleno.
V dalším jednání starosta sdělil, že na základě výsledků výběrového řízení ze dne 9.5.2018 na
zakázku malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce kotelny a ústředního vytápění ZŠ
Střílky“ vydal zadavatel Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, ve kterém rozhodl, že
nejvhodnějším nabídku podala společnost ST MONT KYJOV, spol s r.o., Nádražní 471/48,
Kyjov, která předložila nabídkovou cenu 1.458.898,- Kč bez DPH. U uvedené zakázky malého
rozsahu byli vyzváni 3 dodavatelé. Ve lhůtě pro podání nabídek byla zadavateli doručena pouze
jedna nabídka, a to nabídka ST MONT KYJOV. Nabídka splnila veškeré stanovené podmínky
v rámci posuzování požadavků zadavatele. Hodnocení nabídek neproběhlo. Návrh smlouvy
předložený vybraným účastníkem splňuje požadavky zadavatele a obsahuje veškerá
ustanovení, na jejímž znění zadavatel trvá a nezahrnuje omezení, které by mohly ovlivnit
rozsah, kvalitu nebo realizaci prací. Dále seznámil přítomné s textem předmětné smlouvy o
dílo. Dotazy nebyly, proto starosta přečetl návrh usnesení.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje Rozhodnutí zadavatele o výběru
nejvhodnější nabídky na zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce plynové kotelny a
ústředního vytápění ZŠ Střílky“, které tvoří nedílnou přílohu č. 5 tohoto zápisu a současně
pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo na výše uvedenou zakázku s firmou ST
MONT KYJOV, spol. s r.o., Nádražní 471/48, Kyjov za cenu 1.458.898,- Kč bez DPH.
Hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.28/272 bylo schváleno
Bod 10 – k 30.6.2018 vypověděl současný nájemce restaurace Kulturního domu nájemní
smlouvu. Na minulém veřejném zasedání bylo schváleno zastupitelstvem obce zveřejnění
záměru pronájmu tohoto objektu. Přihlásil se pouze jeden zájemce, který po prohlídce
nabízených prostorů nabídku odmítl. V současné době se nabízejí dvě možnosti, a to částečné
uzavření restaurace s možností pořádání různých akcí (plesy, taneční zábavy, oslavy, pohřby
apod.) nebo provozování restaurace obcí Střílky. Vzhledem k tomu, že převážná část
zastupitelů preferuje provozování restaurace včetně kuchyně obcí, přečetl starosta návrh
usnesení následujícího znění.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje provozování restaurace včetně kuchyně
Obcí Střílky, Koryčanská 47, Střílky.
Hlasování: Pro 7 Proti 1 (Milan Endlicher) Zdrželi se 1 (Viktor Ganjuškin)
Usnesení č.28/273 bylo schváleno.

Dále byla projednána možnost pronájmu nebytových prostor v 1. poschodí budovy obecního
úřadu, kde měl gynekologickou ordinaci MUDr. Karel Werner. Zájem projevila Tina Lampe,
která by v uvedených prostorách prováděla maserské služby. Dle zákona o obcích je nutno po
dobu 15 dnů zveřejnit na úřední desce a desce umožňující dálkový přístup záměr pronájmu.
Připomínky k tomuto bodu nebyly.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytových
prostor v 1. poschodí budovy Obecního úřadu ve Střílkách, Koryčanská 47, Střílky za účelem
provozování masérských služeb.
Hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.28/274 bylo schváleno.
V bodu 12 přečetl starosta žádosti Radomíra Voláka a Jaroslavy Bubeníkové a Dany Alexové
na odprodej pozemků z vlastnictví obce za účelem legalizování stavu, který byl zjištěn měřením
pracovníky katastrálního úřadu. Dle geometrických plánů, které byly vyhotoveny, se jedná o
nově vytvořené pozemky p.č. 1874/93 o výměře 148 m2 a p.č. st.556 o výměře 36 m2, oba
v k.ú. Střílky. Dle zákona o obcích je nutno před prodejem po dobu 15 dnů zveřejnit na úřední
desce a desce umožňující dálkový přístup záměr prodeje. Starosta dal možnost k vyjádření
členům zastupitelstva i občanům, ti svého práva nevyužili.
Návrh usnesení.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje zveřejnění záměru prodeje částí pozemku
PK 1874/1 v k.ú. Střílky
- dle geometrického plánu č. 701-8/2018 nově vytvořeného pozemku p.č. 1874/93 o
výměře 148 m2,
- dle geometrického plánu č. 594-536/2016 nově vytvořeného pozemku p.č. st.556 o
výměře 36 m2.
Hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.28/275 bylo schváleno.
V bodu 13 starosta sdělil, že v Obecně závazné vyhlášce č.1/2017, o nočním klidu nebyly
zařazeny akce, které v době schvalování vyhlášky nebyly známy. Z tohoto důvodu je nutno
vydat změnovou Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná
vyhláška č.1/2017, o nočním klidu o akce ukončení fotbalové sezóny (v noci z 16.6. na
17.6.2018, areál fotbalového hřiště) a oslavy 135. let založení hasičského sboru (v noci z 23. na
24.6.2018, výletiště u školy). K tomuto návrhu nebyly připomínky, poté starosta přečetl návrh
usnesení.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání Obecně závaznou vyhlášku č.1/2018, kterou se mění
a doplňuje Obecně závazná vyhláška obce Střílky č.1/2017, o nočním klidu.
Hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.28/276 bylo schváleno.
Na základě zákona týkajícího se opatření na ochranu osobních dat (GDPR) je nutno pro obec
zajistit funkci pověřence, který bude kontrolovat, příp. upozorňovat na nedostatky v této
oblasti. Zvýhodněné ceny, a to členský příspěvek 2.000,- Kč ročně na každou obec a 2,- Kč na
každého občana ročně nabízí Sdružení místních samospráv ČR. Podmínkou čerpání těchto
výhod je vstup obce do výše uvedeného sdružení. Dále starosta v krátkosti seznámil přítomné
s možnostmi, které SMS nabízí. Připomínky k přistoupení obce do sdružení nebyly, proto
starosta přečetl návrh usnesení.

Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje přistoupení obce Střílky do Sdružení
místních samospráv ČR na základě § 46 a § 84 odst.2 písm. e) zákona o obcích č. 128/2000
Sb., ve znění pozdějších předpisů a čl.3 Stanov Sdružení místních samospráv ČR a
ukládá starostovi obce vyplnění příslušné přihlášky a její zaslání spolu s tímto usnesením na
adresu sídla SMS ČR, a to ve lhůtě jednoho týdne od jednání zastupitelstva.
Hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.28/277 bylo schváleno.
V dalším bodu byly projednány žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu obce na rok 2018, se
kterými starosta seznámil přítomné. Připomínky nebyly, proto starosta přečetl návrh usnesení.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotací z rozpočtu obce na rok 2018 pro:
a) Družstevník Střílky, z.s., Zámecká 317, Střílky ve výši 80.000,- Kč na činnost fotbalového
oddílu,
b) Římskokatolickou farnost, Koryčanská 60, Střílky ve výši 30.000,- Kč na vypracování
projektu opravy fasády kostela a
c) Myslivecký spolek Střílky – Zástřizly, z.s., Koryčanská 47, Střílky ve výši 10.000,- Kč na
činnost spolku.
Hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.28/278 bylo schváleno.
V bodu 16 starosta seznámil přítomné podrobně s návrhem Smlouvy o výpůjčce a darování
kompostérů. Kompostéry byly vydány občanům na základě předávacího protokolu a následně
budou vyhotoveny výše uvedené smlouvy ve dvojím vyhotovení, 1x obec, 1x občan. S návrhem
souhlasili všichni zastupitelé.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje vzor Smlouvy o výpůjčce a darování,
která tvoří nedílnou přílohu č.6 tohoto zápisu.
Hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.28/279 bylo schváleno.
V bodu 17 starosta uvedl, že v roce 2000 byla uzavřena s firmou BIOPAS , spol. s r.o.,
Kroměříž Smlouva o odvozu a využití komunálních odpadů. V současné době má tato smlouva
velké množství dodatků a stává se nepřehlednou. Z tohoto důvodu je nutno uzavřít novou
aktuální smlouvu. Starosta seznámil podrobně přítomné s textem této smlouvy, zejména
s bodem 6.1 Platební ujednání. K této smlouvě nebyly připomínky, proto starosta přečetl návrh
usnesení.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje Smlouvu č. 63/201/18 o odvozu a využití
vytříděných složek komunálních odpadů s firmou Biopas spol. s r.o., Kaplanova 2959,
Kroměříž a současně pověřuje starostu obce k uzavření této smlouvy.
Hlasování: Pro 9 proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.28/280 bylo schváleno.
V souvislosti s čerpáním dotace na akci KD Střílky – realizace úspor energií je nutno po dobu
5 let zajistit dotační management pro uvedenou akci. Tuto činnost by na základě Příkazní
smlouvy zajišťovala pro obec firma BlueFort s.r.o., Praha 7 za cenu 30.000,- Kč bez DPH.
Starosta přečetl text smlouvy, k této nebyly připomínky.
Návrh usnesení.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje Příkazní smlouvu na zhotovení
dokumentace k monitoringu projektu „KD Střílky – realizace úspor energií“ po čerpání
dotace s firmou BlueFort s.r.o., Bubenská 421/3, Praha 7 za cenu 30.000,- Kč bez DPH, která
tvoří nedílnou přílohu č.7 tohoto zápisu a současně pověřuje starostu obce k uzavření této
smlouvy. Hlasování:
Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.28/281 bylo schváleno.

V dalším jednání starosta seznámil podrobně přítomné s položkami Rozpočtového opatření
č.3/2018 (příloha č.8), které bylo vyhotoveno na základě Usnesení zastupitelstva obce č.3/30.
Připomínky k přednesenému nebyly a členové zastupitelstva toto vzali na vědomí.
Dále starosta seznámil přítomné s položkami Rozpočtového opatření č.4/2018. Zejména
upozornil na paragraf 3322, pol. 5169 postavení lešení v hřbitovní kapli ve výši 110.000,- Kč
a pol. 5345 převod částky 500.000,- Kč na zvláštní účet pro zahájení a další provoz restaurace
v Kulturním domě (viz bod 10). Členové zastupitelstva toto vzali na vědomí bez připomínek.
Návrh usnesení.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje Rozpočtové opatření č.4/2018, které tvoří
nedílnou přílohu č. 9 tohoto zápisu.
Hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.28/282 bylo schváleno.
Do diskuse nebyly podány dotazy ani připomínky, proto starosta všem poděkoval za účast a
v 19,40 hodin veřejné zasedání 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 25.4.2018
5) Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na zakázku malého rozsahu
Rekonstrukce kotelny a ústředního vytápění ZŠ Střílky
6) Smlouva o výpůjčce a darování
7) Příkazní smlouva
8) Rozpočtové opatření č.3/2018
9) Rozpočtové opatření č.4/2018

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

