Zápis č.2
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Střílky konaného dne 16.11.2018
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 7.11.2018.
Dle prezenční listiny (příloha č.2) je přítomno 9 členů zastupitelstva, tzn. že veřejné zasedání je
usnášeníschopné.
V další části starosta vyzval členy zastupitelstva, kteří se nezúčastnili ustavujícího zasedání, a to
Zdeňka Hánu a Bohdanu Královou, ke složení slibu. Před složením slibu upozornil, že odmítnutí
složit slib nebo složit slib s výhradou má za následek zánik mandátu. Složení slibu proběhlo tak, že
starosta přečetl text slibu a jednotlivě vyzval výše uvedené členy zastupitelstva ke složení slibu
pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č.4). Členové zastupitelstva
Zdeněk Hána a Bohdana Králová slib složili.
Dále starosta navrhl zapisovatele Milana Endlichera a ověřovatele zápisu Bohdanu Královou a
Miroslava Vrbu. Další návrhy nebyly podány, proto starosta přečetl návrh usnesení.
Zastupitelstvo obce Střílky určuje zapisovatele Milana Endlichera a ověřovatele zápisu Bohdanu
Královou a Miroslava Vrbu.
Hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.2/16 bylo schváleno.
Dalším bodem veřejného zasedání bylo seznámení s programem, který byl totožný s programem
uvedeným na pozvánkách členům zastupitelstva. Připomínky ani doplnění ze strany členů
zastupitelstva nebyly podány, proto starosta přečetl návrh usnesení.
Zastupitelstvo obce Střílky schvaluje níže uvedený program veřejného zasedání:
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Projednání Smlouvy o sdružených dodávkách plynu
4) Projednání Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci
5) Prodej pozemku z vlastnictví obce
6) Projednání žádostí o povolení ke kácení dřevin
7) Rozpočtové opatření
8) Inventarizace majetku obce
9) Diskuse
Hlasování: Pro 9, Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/17 bylo schváleno.
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V dalším jednání seznámil předseda kontrolní komise Stanislav Gejdoš přítomné s kontrolou
usnesení z veřejného zasedání konaného dne 7.9.2018 (příloha č.5). K této zprávě nebyly ze strany
členů zastupitelstva připomínky a tuto vzali na vědomí.
V bodě 3 byla projednána Smlouva o sdružených službách dodávky plynu s firmou NWT a.s..
Starosta uvedl, že koncem tohoto roku končí platnost současné smlouvy na dodávku plynu
s firmou Ampér Market. Byla učiněna poptávka několik firem a nejvýhodnější nabídku předložila
firma NWT a.s.. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to od 1.1.2019 do 31.12.2020, tedy na
dobu dvou let. Navržená cena plynu činí 768,35 Kč/MWh vč. DPH. Jedná se o odběrní místa obecní
úřad, kulturní dům a restaurace. Způsob fakturace – jedna faktura s rozpisem na jednotlivá
odběrní místa. K uvedenému nebyly ze strany členů zastupitelstva ani občanů dotazy, proto
starosta přečetl návrh usnesení.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje Smlouvu o sdružených službách dodávky
plynu s firmou NWT a.s., nám. Míru 1217, Hulín za cenu 768,35 Kč/MWh vč. DPH a současně
pověřuje starostu obce k uzavření této smlouvy, která tvoří přílohu č.6 tohoto zápisu.
Hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.2/18 bylo schváleno.
Bod 4 – v tomto bodu předal starosta slovo ředitelce základní školy Mgr. Raiserové, která
podrobně seznámila přítomné s projektem Šablony MŠ a ZŠ Střílky II, který je realizován od
1.11.2018. Vzhledem k tomu, že tento projekt je nutno předfinancovat, žádá paní ředitelka
poskytnutí návratné finanční vypomoci ve výši 400.000,- Kč. Na poskytnutí této částky bude
uzavřena Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci. Uvedená částka bude na základě této
smlouvy poukázána na účet školy do 30.11.2018. Dlužník se zavazuje vrátit obci návratnou finanční
výpomoc do 20 dnů od proplacení projektu ze strany Řídícího orgánu (MŠMT), nejpozději však do
15.4.2019. K uvedenému tématu nebyly připomínky příp. dotazy ze strany členů zastupitelstva ani
občanů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje Smlouvu o poskytnutí návratné finanční
výpomoci ve výši 400.000,- Kč pro Základní a Mateřskou školu, příspěvkovou organizace, Střílky
na předfinancování projektu Šablony MŠ a ZŠ Střílky II a současně pověřuje starostu obce
k uzavření výše uvedené smlouvy, která tvoří nedílnou přílohu č.7 tohoto zápisu.
Hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.2/19 bylo schváleno.
V bodu 5 byl projednán prodej pozemku z vlastnictví obce v ulici Hřbitovní za rodinným domem
č.265 pro Ing. Josefa Lišku a Romana Lišku. Na tomto pozemku jsou dlouhodobě protiprávně
postaveny hospodářské budovy. Z tohoto důvodu byli majitelé vyzvání katastrálním úřadem, který
provádí digitalizaci intravilánu, aby uvedené stavby legalizovali. Geometrickým plánem byla část
předmětného pozemku o výměře 138 m2 oddělena z pozemku p.č. PK 1874/1 a nově označena
jako díl a) z p.č. PK 1874/1. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce a desce umožňující
dálkový přístup 25.9.2018 a sejmut 15.10.2018. Znaleckým posudkem, který vyhotovil Ing. Černý
ze Zdounek, byla určena cena ve výši 11.270,- Kč. Starosta vyzval členy zastupitelstva a občany
k podání dotazů nebo připomínek, ti svého práva nevyužili.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje převod části pozemku p.č. PK 1874/1 v k.ú.
Střílky z vlastnictví obce, dle geometrického plánu č. 703-257/2017 nově vytvořeného pozemku
označeného jako díl a) z p.č. PK 1874/1 o výměře 138 m2, pro Ing. Josefa Lišku, Hradská 321,
Střílky a Romana Lišku, Zástřizly 49 za cenu 11.270,- Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy
před vkladem do katastru nemovitostí. Náklady na vyhotovení znaleckého posudku a vklad do
katastru nemovitostí hradí kupující.
Hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.2/20 bylo schváleno.

V bodu 6 přečetl starosta žádost Obce Střílky o povolení ke kácení stromů, ve které podrobně
popsal stromy uvedené v žádosti. Dotazy ze strany členů zastupitelstva ani občanů nebyly
podány, proto starosta přečetl návrh usnesení.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje podání žádosti starosty obce na kácení
těchto stromů:
1 ks stromu v dřevině vrba rostoucího na pozemku p.č. 63/2 a 1 ks stromu v dřevině lípa
rostoucího na pozemku p.č. 1874/1, oba v k.ú. Střílky ve vlastnictví obce Střílky a současně
pověřuje starostu obce k podání žádosti k povolení ke kácení dřevin.
Hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.2/21 bylo schváleno.
Dále byly podrobně projednány položky Rozpočtových opatření č.6 a č.7. Starosta dal
možnost k vyjádření členům zastupitelstva a občanům, ti svého práva nevyužili.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje Rozpočtové opatření č.6/2018 a č.7/2018,
která tvoří nedílnou přílohu č.8 a č.9 tohoto zápisu.
Hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.2/22 bylo schváleno.
V posledním projednávaném bodu byly schváleny inventární komise pro inventury na rok 2018.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje inventární komise pro inventury na rok 2018:
Komise č.1 – obecní úřad:
předseda komise Milan Endlicher, členové komise Ludmila Sedláčková, Milada Ševčíková
Komise č.2 – Hasičská zbrojnice a kavárna Gól:
předseda komise Stanislav Gejdoš, členové komise Milan Krejčiřík, Miroslav Vrba, Josef Liška
Komise č.3 – Kulturní dům:
předseda komise Leoš Polášek, členové komise Zdeněk Hána, Bohdana Králová
Hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.2/23 bylo schváleno.
Dotazy nebo připomínky do diskuse nebyly podány, proto starosta všem poděkoval za účast a
veřejné zasedání v 17,50 hodin ukončil.
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Přílohy zápisu:
1) Informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Střílky
2) Prezenční listina členů zastupitelstva
3) Prezenční listina občanů
4) Listina prokazující složení slibu člena zastupitelstva obce
5) Kontrola usnesení z veřejného zasedání konaného dne 7.9.2018
6) Smlouva o sdružených službách dodávky plynu
7) Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci
8) Rozpočtové opatření č.6/2018
9) Rozpočtové opatření č.7/2018

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