Zápis č. 5
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Střílky konaného dne 31.5.2019
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
20.5.2019. 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. Řádně omluven je člen zastupitelstva Zdeněk Hána.
V další části starosta navrhl zapisovatele Milana Endlichera a ověřovatele zápisu Milana
Krejčiříka a Mgr. Leoše Poláška. Další návrhy nebyly podány, proto starosta přečetl návrh
usnesení.
Zastupitelstvo obce Střílky určuje zapisovatele Milana Endlichera a ověřovatele zápisu
Milana Krejčíříka a Mgr. Leoše Poláška..
Hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.5/45 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) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Projednání účetní závěrky obce Střílky za rok 2018
4) Projednání závěrečného účtu obce Střílky za rok 2018
5) Projednání účetní závěrky Základní školy a Mateřské školy ve Střílkách za rok 2018
6) Projednání žádosti o vypořádání hospodářského výsledku Základní školy a Mateřské
školy ve Střílkách
7) Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene „Střílky, obnova TS U Zámku“
8) Projednání bezúplatného převodu pozemků do vlastnictví obce
9) Projednání nákupu pozemku do vlastnictví obce
10) Projednání Dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy a
mateřské školy.
11) Rozhodnutí o výběru – oprava střechy kaple barokního hřbitova
12) Zveřejnění záměru propachtování zemědělských pozemků
13) Projednání veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
14) Rozpočtová opatření
15) Diskuse
Hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.5/46 bylo schváleno.
V dalším jednání seznámil přítomné předseda kontrolního výboru Stanislav Gejdoš s kontrolou
usnesení z veřejného zasedání konaného dne 20.2.2019 (příloha č.4). K této zprávě nebyly
připomínky ze strany členů zastupitelstva a tuto vzali na vědomí.
V bodech 3 – 6 seznámil starosta přítomné s hospodařením obce Střílky a příspěvkové
organizace Základní školy a Mateřské školy Střílky za rok 2018. 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 obce za kalendářní rok 2018. Účetní
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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 6.106,62 Kč a v doplňkové činnosti zisk 4.421,- Kč.
V návaznosti na uvedené přečetl starosta žádost ředitelky školy o vyjádření k vypořádání
hospodářského výsledku za rok 2018. V této žádosti navrhuje převedení výsledku hospodaření
a to 50% do fondu odměn a 50% do rezervního fondu. 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 2018.
Hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.5/47 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje Závěrečný účet obce Střílky za rok 2018
bez výhrad.
Hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/48 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje účetní závěrku Základní školy a Mateřské
školy ve Střílkách, příspěvkové organizace za rok 2018.
Hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.5/49 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání souhlasí s převedením výsledku hospodaření
Základní školy a Mateřské školy Střílky, příspěvkové organizace ve výši 10.527,62 Kč takto:
50% tj. 5.264,- Kč do fondu odměn,
50% tj. 5.263,62 Kč do rezervního fondu.
Hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.5/50 bylo schváleno.
Dále byla projednána Smlouva o zřízení věcného břemene č.: HO-014330053523/003 pro
společnost E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice na akci „Střílky,
obnova TS U Zámku“. Stavba se nachází na pozemcích 960/40, 1874/3, 3005 a 3010 v k.ú.
Střílky ve vlastnictví obce. Rozsah věcného břemene vymezuje GPL č. 708-20095/2019
zhotovený firmou MDP GEO, s.r.o. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou náhradu
8.000,- Kč splatnou ve lhůtě 60 dnů od doručení vyrozumění o provedeném vkladu do katastru
nemovitostí. Dotazy nebyly, proto starosta přečetl návrh usnesení.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.:
HO-014330053523/00, které se zřizuje pro stavbu s názvem „Střílky, obnova TS U Zámku“
pro firmu E.ON Distribuce a.s., F.A. Gerstnera 2151/6 České Budějovice za cenu 8.000,- Kč
a současně pověřuje starostu obce k uzavření této smlouvy.
Hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.5/51 bylo schváleno.
V bodu 8 starosta uvedl, že byly obci učiněny nabídky některých spoluvlastníků pozemku
p.č. 2487 v k.ú. Střílky na bezúplatný převod spoluvlastnických podílů do vlastnictví obce.
Jedná se o spoluvlastníky Danuši Mušálkovou, Marii Maryšlerovou, Martu Šebkovou, Milana
Endlichera, Blaženu Endlicherovou a Františka Šticu. Připomínky k přednesenému nebyly,
proto starosta přečetl návrh usnesení.
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Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje bezúplatný převod spoluvlastnických
podílů na pozemku p.č. 2487 v k.ú. Střílky z vlastnictví:
a) Danuše Mušálkové, Pardubská 1194, Vizovice – podíl ve výši id. 1/840,
b) Marie Maryšlerové, Nová 243, Střílky – podíl ve výši id. 1/210,
c) Marty Šebkové, Obvodová 3950, Kroměříž – podíl ve výši id. 1/105,
d) Milana Endlicher, Komná 184, Střílky – podíl ve výši id. 1/210,
e) Blaženy Endlicherové, Erbenovo nábřeží 4262/2b, Kroměříž – podíl ve výši id. 1/120 a
d) Františka Štici, Staré Hutě 4, Uherské Hradiště 1 – podíl ve výši id. 1/105
do vlastnictví Obce Střílky a současně pověřuje starostu obce k uzavření darovací smlouvy.
Náklady na vklad do katastru nemovitostí hradí obec.
Hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.5/52 bylo schváleno.
Bod 9 - starosta seznámil přítomné s nabídkou pana Arnošta Svobody na úplatný převod
pozemku p.č. 2482 v k.ú. Střílky o výměře 1826 m2 do vlastnictví obce za cenu 25,- Kč/m2, což
činí 46.650,- Kč. Jedná se o zemědělský pozemek, který v současné době užívá zemědělský
podnik SALIX. Starosta dal možnost k vyjádření členům zastupitelstva i občanům, ti svého
práva nevyužili.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 2482 v k.ú.
Střílky o výměře 1826 m2 z vlastnictví Ing. Arnošta Svobody, Družba 693, Židlochovice a
Ladislava Svobody, 17. listopadu 795, Dobřany do vlastnictví obce za cenu 45.650,- Kč a
současně pověřuje starostu obce k uzavření kupní smlouvy na převod výše uvedeného
pozemku. Návrh na vklad do katastru nemovitostí hradí obec.
Hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.5/53 bylo schváleno.
V dalším jednání starosta seznámil přítomné s nutností vytvoření společných školských
obvodů spádové základní školy a mateřské školy, což ukládá zákon č.561/2001 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Společný školský obvod pro naší základní školu a mateřskou školu tvoří obce Cetechovice,
Chvalnov – Lísky a Zástřizly. S těmito obcemi byla výše uvedená věc projednána. Z tohoto
důvodu je nutno ve všech uvedených obcích schválit dohody a následně vydat obecně závazné
vyhlášky. Poněvadž na dotaz starosty nebyly připomínky nebo dotazy starosta přečetl návrhy
usnesení.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje Dohodu o vytvoření společného
školského obvodu základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola
Střílky, Koryčanská 47, Střílky mezi obcemi Střílky, Cetechovice, Chvalnov – Lísky a
Zástřizly.
Hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.5/54 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje Dohodu o vytvoření společného
školského obvodu mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola
Střílky, Koryčanská 47, Střílky mezi obcemi Střílky, Cetechovice, Chvalnov – Lísky a
Zástřizly.
Hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.5/55 bylo schváleno.
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V bodu 11 byl projednán výsledek výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Střílky,
areál barokního hřbitova – oprava střechy kaple“. Osloveny byly 3 firmy, nejnižší nabídkovou
cenu 1.219.369,- Kč bez DPH předložila firma FLEXISTAV s.r.o., Grohova 138/46, Brno. Na
základě těchto výsledků vydal starosta obce Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější
nabídky, které předkládá ke schválení zastupitelstvu. Vzhledem k tomu, že v současné době
nejsou zajištěny finanční prostředky na tuto akci, smlouva o dílo s vítězným uchazečem bude
podepsána později. Dotazy nebyly podány, proto starosta přečetl návrh usnesení.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje Rozhodnutí zadavatele o výběru
nejvhodnější nabídky na zakázku malého rozsahu „Střílky, areál barokního hřbitova –
oprava střechy kaple“, které tvoří přílohu č.5 tohoto zápisu a současně pověřuje starosto obce
k podpisu výše uvedeného rozhodnutí a uzavření smlouvy o dílo z firmou FLEXISTAV s.r.o.,
Grohova 138/49, Brno za cenu 1.219.369,- Kč bez DPH.
Hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0.
Usnesení č.5/56 bylo schváleno.
V bodu 12 starosta uvedl, že k 15.3.2019 byla ukončena komplexní pozemková reforma
katastru Střílky. Na základě těchto pozemkových úprav je nutno uzavřít dodatek k již uzavřené
pachtovní smlouvě s družstvem SALIX MORAVA. Dle zákona o obcích před podpisem
dodatku je obec povinna na úřední desce a úřední desce umožňující dálkový přístup zveřejnit
po dobu 15 dnů záměr propachtování nově vytvořených pozemků. Na dotaz starosty zda k výše
uvedenému nejsou dotazy nebylo reagováno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje zveřejnění záměru propachtování níže
uvedených zemědělských pozemků v k.ú. Střílky:
2362, 2364, 2458, 2481, 2485, 2516, 2517, 2565, 2572, 2587, 2612, 2624, 2625, 2626, 2633,
2644, 2648, 2673, 2710, 2712, 2715, 2751, 2808, 2834, 2845, 2852, 2857, 2861, 2874, 2891,
2907, 2931, 2946, 2950, 2968, 2969, 2971, 2978, 2979, 2981, 2983, 2987, 2988, 2991, 2993,
2994, 2995, 2997, 2998, 2999, 3000, 3001, 3005, 3006, 3008, 3009, 3012, 3014, 3015, 3020,
3022, 3024, 3025, 3028, 3029,3041.
Hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.5/57 bylo schváleno.
V dalším bodu byly projednány žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu obce na rok 2019.
K jednotlivým žádostem je nutno vyhotovit veřejnoprávní smlouvy, s kterými byli přítomni
seznámeni. Poněvadž nebyly dotazy, starosta přečetl návrh usnesení.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotací z rozpočtu obce na rok 2019 pro:
a) Družstevník Střílky, z.s., Zámecká 317, Střílky ve výši 80.000,- Kč na činnost fotbalového
oddílu,
b) Římskokatolickou farnost, Koryčanská 60, Střílky na renovaci okenic ve věži kostela
Nanebevzetí Panny Marie ve Střílkách,
c) Myslivecký spolek Střílky – Zástřizly, z.s., Koryčanská 47, Střílky ve výši 20.000,- Kč na
činnost spolku.
Hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.5/58 bylo schváleno.
Dále byli seznámeni přítomní s položkami Rozpočtového opatření č.3/2019 (příloha č.6 ),
které bylo vyhotoveno na základě Usnesení zastupitelstva obce č.3/30. Připomínky k tomuto
opatření nebyly a členové zastupitelstva toto vzali na vědomí.
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Poté starosta seznámil přítomné podrobně s položkami Rozpočtového opatření č.4/2019
(příloha č.7). Vzhledem k tomu, že k tomuto rozpočtovému opatření nebyly rovněž
připomínky, starosta přečetl návrh usnesení.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje Rozpočtové opatření č.4/2019, které tvoří
nedílnou přílohu č.7 tohoto zápisu.
Hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.5/59 bylo schváleno.
Poněvadž do diskuse nebyly podány žádné podstatné připomínky nebo dotazy, starosta všem
poděkoval za účast a v 19,10 hodin veřejné zasedání ukončil.
Přílohy zápisu:
1) Informace o konání veřejného Zastupitelstva obce Střílky
2) Prezenční listina členů zastupitelstva
3) Prezenční listina občanů
4) Kontrola usnesení z veřejného zasedání konaného dne 20.2.2019
5) Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
6) Rozpočtové opatření č.3/2019
7) Rozpočtové opatření č.4/2019

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