Zápis č.4
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Střílky konaného dne 20.2.2019
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
12.2.2019. 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 Miroslava
Vrbu a Stanislava Gejdoše. Další návrhy nebyly podány, proto starosta přečetl návrh usnesení.
Zastupitelstvo obce Střílky určuje zapisovatele Milana Endlichera a ověřovatele zápisu
Miroslava Vrbu a Stanislava Gejdoše.
Hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.4/30 bylo schváleno.
Před seznámením přítomných s programem zasedání starosta navrhl zařadit do programu
jednání bod „Rozhodnutí o výběru – prodloužení vodovodu v lokalitě Loučky“. Zařazením
tohoto bodu do programu se urychlí podpis smlouvy s dodavatelem a tím možnost dříve
realizovat výše uvedenou akci. Připomínky nebyly, proto starosta přečetl návrh usnesení.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání souhlasí s doplněním programu zasedání o bod
„Rozhodnutí o výběru – prodloužení vodovodu v lokalitě Loučky“.
Hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.4/31 bylo schváleno.
V dalším jednání starosta seznámil přítomné s návrhem programu ve znění uvedeném
v informaci zveřejněné na úřední desce doplněný o výše schválený bod. Připomínky ze strany
členů zastupitelstva nebyly podány, proto starosta přečetl návrh usnesení.
Zastupitelstvo obce Střílky schvaluje níže uvedený program veřejného zasedání:
1) Určení ověřovatele zápisu a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Schválení smlouvy o prodeji hasičského auta značky AVIA
4) Projednání veřejnoprávní smlouvy RUIAN s městem Koryčany
5) Projednání Nařízení obce Střílky č.1/2019 o zákazu podomního prodeje
6) Projednání Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci pro Základní a Mateřskou
školu Střílky, příspěvkovou organizaci
7) Schválení podání žádosti o poskytnutí dotace na akci „Restaurování sochy Panny Marie
Lurdské v obci Střílky“
8) Schválení podání žádosti o poskytnutí dotace na akci „Sběrné místo odpadů Střílky“
9) Schválení podání žádosti o poskytnutí dotace na akci „Víceúčelové hřiště Střílky“
10) Rozhodnutí o výběru – prodloužení vodovodu v lokalitě Loučky
11) Rozpočtová opatření
12) Diskuse a závěr
Hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se
Usnesení č.4/32 bylo schváleno.
Následně předal starosta slovo předsedovi kontrolního výboru Stanislavu Gejdošovi, který
seznámil přítomní s kontrolou usnesení z veřejného zasedání konaného dne 18.12.2018
(příloha č.4). Připomínky nebyly a členové zastupitelstva přednesené vzali na vědomí.

V bodu 3 byl projednán prodej hasičského auta AVIA. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední
desce a desce umožňující dálkový přístup dne 2.1.2019 a sejmut dne 21.1.2019. Na cenu auta
byl vypracován znalecký posudek Ing. Lumírem Pospíšilem z Kroměříže, který určil cenu
24.000,- Kč. Na inzerát o prodeji se přihlásili dva zájemci, nejvyšší cenu předložil pan Jiří
Dvořák, Příční 3, Vyškov, a to 22.000,- Kč. Na převod auta bude vyhotovena kupní smlouva a
předávací protokol. Kupní cena bude uhrazena v hotovosti před podpisem kupní smlouvy. Bylo
dohodnuto, že veškeré náklady spojené s přepisem vozidla uhradí kupující, tento akt je uveden
rovněž v kupní smlouvě. Poté dal starosta možnost k vyjádření členům zastupitelstva a
občanům, ti svého práva nevyužili.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje prodej hasičského auta AVIA A31.1K pro
Jiřího Dvořáka, Příční 3, Vyškov za cenu 22.000,- Kč. Veškeré náklady spojené s převodem
auta uhradí kupující.
Hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.4/33 bylo schváleno.
V dalším jednání starosta sdělil, že ke dni 31.12.2018 skončila platnost Veřejnoprávní
smlouvy mezi obcí Střílky a městem Koryčany o zabezpečení provedení zápisu údajů do
informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí. Z dikce zákona vyplývá, že
tuto agendu nemůže vykonávat naše obec, proto je nutno uzavřít novou smlouvu. Po projednání
uvedené smlouvy bude tato schválena rovněž zastupitelstvem města Koryčany a poté zaslána
k vyjádření Krajskému úřadu Zlín. Připomínky ze strany přítomných nebyly podány, proto
starosta přečetl návrh usnesení.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení
provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí
mezi obcí Střílky a městem Koryčany. Tato smlouva tvoří nedílnou přílohu č.5 tohoto zápisu.
Hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/34 bylo schváleno.
V bodu č.5 starosta seznámil přítomné s dopisem Mgr. Aleše Křižana z oddělení legislativního
a právního Zlínského kraje na nedostatek v Nařízení obce Střílky č.1/2015, kterým se vydává
tržní řád. Tento nedostatek spočívá v tom, že nařízení obsahuje nepřípustnou diskriminační
výjimku pro místní spolky, eventuálně pro samotnou obec. Nápravu bude provedena tím, že
bude vydáno nové Nařízení obce č.1/2019, o zákazu podomního prodeje. Toto nařízení
zakazuje na území obce podomní prodej a současně ruší Nařízení č.1/2015. Na dotaz starosty
zda jsou dotazy nebo připomínky nebylo reagováno.
Návrh usnesení.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje Nařízení obce Střílky č.1/2019, o zákazu
podomního prodeje.
Hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.4/35 bylo schváleno.
Dále starosta uvedl, že naše příspěvková organizace Základní a Mateřská škola podala žádost
o dotaci do Projektu podpořený Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky realizovaný
v rámci jednokolové výzvy č.1 – MAS Hříběcí hory – IROP – Investice pro rozvoj školství I.
Tato žádost byla podpořena a základní škole byla přiznána dotace ve výši 2.000.000,- Kč.
V podmínkách je rovněž uvedeno, že realizované práce související s programem je nutno
nejdříve uhradit (předfinancovat) a teprve po ukončení programu bude výše uvedená částka
uvolněna. Vzhledem k tomu, že základní škola nedisponuje potřebnými prostředky, požádala
ředitelka školy obec o poskytnutí půjčky. Půjčka by byla poskytnuta na základě uzavření

Smlouvy o poskytnutí bezúročné finanční výpomoci mezi obcí a příspěvkovou organizací.
Starosta seznámil podrobně přítomné s textem této smlouvy, zdůraznil, že částka ve výši 2 mil.
Kč musí být vrácena na účet obce nejpozději do 31.12.2019.
V souvislosti se základní školou uvedl starosta, že ředitelka školy má v úmyslu podat žádosti o
podporu do projektu s názvem „Robot Future School“ v rámci výzvy MŠMT 02_18_067 –
Implementace strategie digitálního vzdělávání II a dále do projektu „Akademie digitálních
kompetenci“. Starosta podal k uvedeným projektům stručné vysvětlení a sdělil, že s podáním
žádostí musí souhlasit zřizovatel. Připomínky příp. dotazy ze strany členů zastupitelstva ani
občanů nebyly sděleny, proto starosta přečetl návrhy usnesení.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje Smlouvu o poskytnutí bezúročné
návratné finanční výpomoci pro Základní školu a Mateřskou školu Střílky, příspěvkovou
organizaci, která je nedílnou přílohou č.6 tohoto zápisu a současně pověřuje starostu obce
k uzavření uvedené smlouvy.
Hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.4/36 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání souhlasí s podáním žádosti Základní školou a
Mateřskou školou Střílky, příspěvkovou organizací do projektu s názvem „Robot Future
School“ v rámci výzvy MŠMT 02_18_067_ - Implementace strategie digitálního vzdělávání
II Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.4/37 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání souhlasí s podáním žádosti Základní školou a
Mateřskou školou Střílky , příspěvkovou organizací do projektu s názvem „Akademie
digitálních kompetencí učitele“ v rámci výzvy MŠMT 02_18_067 – Implementace strategie
digitálního vzdělávání II Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.4/38 bylo schváleno.
Dále bylo projednáno podání žádosti o dotaci do podprogramu Podpory obnovy a rozvoje
venkova na restaurování sochy Panny Marie Lurdské v obci Střílky. Žádost musí být podána
do konce února a dotace činí 70%. K posouzení stavu sochy byl přizván MgA. Tomáš Kopčil,
DiS., který vypracoval návrh restaurování. Přílohou návrhu je podrobný položkový rozpočet,
který vykazuje částku 307.834,.- Kč a popis památky, současný stav a technologický návrh
restaurování. Starosta dal možnost přítomným k vyjádření, ti svého práva nevyužili.
Návrh usnesení.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci z operačního
podprogramu Podpora obnovy venkova MMR, dotační titul 117d2810G – Obnova drobných
sakrálních staveb a hřbitovů na akci Restaurování sochy Panny Marie Lurdské v obci Střílky.
Hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.4/39 bylo schváleno.
V dalších bodech byly projednáno podání žádostí o dotaci na akce Sběrné místo odpadů
Střílky (celkové náklady projektu cca 2.560.000,- Kč, dotace 85% tj. cca 860.000,- Kč, podíl
obce cca 1.700.000,.- Kč) a Víceúčelové hřiště Střílky (celkové náklady 4.991.325,- Kč, dotace
70%). Starosta podal k uvedeným projektům podrobné vysvětlení
V souvislosti s dotacemi starosta uvedl, že obec podala žádost o dotaci Zlínskému kraji na
nákup požární motorové stříkačky, která byla vyřízena kladně. Zlínský kraj poskytl obci částku
114.000,- Kč, tj. 69,94% z celkových nákladů 163.000,- Kč. K přidělení dotace je nutno uzavřít

Smlouvu o poskytnutí dotace, ve které je rovněž uvedena doložka o schválení této smlouvy
zastupitelstvem. K výše uvedeným tématům nebyly připomínky ani dotazy, proto starosta
přečetl návrhy usnesení.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání souhlasí s podáním žádosti o dotaci na základě 104.
výzvy Ministerstva životního prostředí z operačního programu Životní prostředí 2014-2020
v rámci prioritní osy 3, investiční priority 1 SC 3.2 – Výstavba a modernizace zařízení pro
sběr, třídění a úpravu odpadů na akci Sběrné místo odpadů Střílky.
Hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.4/40 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání souhlasí s podáním žádosti o dotaci z operačního
programu Podpory obnovy a rozvoje venkova MMR, dotační titul 117d8210B – Podpora
obnovy sportovní infrastruktury na akci Víceúčelové hřiště Střílky.
Hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.4/41 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace
D/0105/2019/KH, která tvoří přílohu č.7 tohoto zápisu a současně pověřuje starostu obce
k uzavření této smlouvy.
Hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.4/42 bylo schváleno.
V dalším jednání starosta seznámil přítomné, že bylo vypsáno výběrové řízení na zakázku
malého rozsahu na akci Obec Střílky – prodloužení vodovodu v lokalitě Loučky. Byly vyzvány
3 firmy, do výběrového řízení se přihlásily Vodohospodářské stavby Bystřice pod Hostýnem a
V.H.P. Ivanovice na Hané. Výběrová komise vyhodnotila obě nabídky jako formálně správné
a na základě kritéria nejnižší nabídková cena rozhodla, že nejnižší nabídkovou cenu podal
účastník Vodohospodářské stavby s.r.o., Bystřice pod Hostýnem, Obchodní 1576, Bystřice pod
Hostýnem, a to 828.508,- Kč bez DPH. Komise proto doporučila zadavateli uzavřít smlouvu o
dílo s vítěznou firmou. Závěrem výběrového řízení bylo vydání Rozhodnutí zadavatele o
výběru nejvhodnější nabídky. Připomínky ani dotazy k výběrovému řízení nebyly, proto
starosta přečetl návrh usnesení.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje Rozhodnutí zadavatele o výběru
nejvhodnější nabídky na zakázku malého rozsahu Obec Střílky – prodloužení vodovodu
v lokalitě Loučky, které tvoří přílohu č. 8 tohoto zápisu a současně pověřuje starostu obce
k podpisu výše uvedeného rozhodnutí a smlouvy o dílo s firmou Vodohospodářské stavby
s.r.o. Bystřice pod Hostýnem, Obchodní 1576, Bystřice pod Hostýnem na částku 1.002.095,.Kč vč. DPH.
Hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.4/43 bylo schváleno.
V posledním projednávaném bodu seznámil starosta podrobně přítomné s položkami
Rozpočtového opatření č.10/2018 (příloha č.9) a Rozpočtového opatření č. 1/2019 (příloha
č.10). Tato rozpočtová opatření byla vyhotovena na základě Usnesení zastupitelstva obce
č.3/30. Připomínky členů zastupitelstva nebyly a položky rozpočtových opatření vzali na
vědomí.
V rozpočtovém opatření č.2/2019 jsou výdaje navýšeny o částku 2.000.000,- jako návratná
finanční výpomoc pro základní školu a o částku 200.000,- na výdaje restaurace. Připomínky
nebyly, proto starosta přečetl návrh usnesení.

Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje Rozpočtové opatření č.2/2019, které tvoří
přílohu č.11 tohoto zápisu.
Hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.4/44 bylo schváleno.
Do diskuse nebyly podány připomínky ani dotazy, proto starosta poděkoval všem za účast a
veřejné zasedání v 19,10 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 18.12.2018
5) Veřejnoprávní smlouva
6) Smlouva o poskytnutí bezúročné finanční výpomoci
7) Smlouva o poskytnutí dotace D/0105/2019/KH
8) Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
9) Rozpočtové opatření č.10/2018
10) Rozpočtové opatření č.1/2019
11) Rozpočtové opatření č.2/2019

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

