
Zápis a usnesení
z 5. zasedání Zastupitelstva obce Střítež nad Bečvou konaného dne 15. 4.  2015 v malém sále 

sokolovny.
Přítomni :
Ing. Martin Beneš, Ing. Tomáš Pliska, Tomáš Folvarčný, Jaroslav Urban, , Ing. Pavel Gerla, RNDr. 
Ivan Lexa, Ing. Dalibor Švec, Ing. Igor Dobeš (příchod 19:00 hod před schvalováním Závěrečného 
účtu obce za rok 2014), Bc. Kateřina Dobešová, Miroslava Hlaváčová, Mgr. Eliška Hronešová,
Dáša Majerová,
Omluveni: Ing. Ladislav Trčka, Vladislav Vaněk, Ing. Jan Jadrníček,

Zahájení : 18:30 hod
Starosta obce Ing. Martin Beneš přivítal přítomné a konstatoval, že 5. zasedání Zastupitelstva obce 
Střítež nad Bečvou bylo řádně svoláno a vyhlášeno, že je přítomna nadpoloviční většina  členů a že 
je Zastupitelstvo obce usnášeníschopné.
Zapisovatelkou byla  jmenována  paní Hana Kolečková,
Volba návrhové komise : zvoleni byli Dáša Majerová, Ing. Tomáš Pliska,  
Volba ověřovatelů zápisu: zvoleni byli Bc. Kateřina Dobešová, Miroslava Hlaváčová,
1. Schválení programu 5. zasedání ZO :
Pan starosta seznámil přítomné s programem dnešního zasedání a o takto navrženém programu bylo 
hlasováno.
Navržený program :

1.    Schválení programu 5. zasedání ZO
2.    Kontrola usnesení ze 4. zasedání ZO
3.    Závěrečný účet obce Střítež nad Bečvou za rok 2014.

     4.    Účetní závěrka obce Střítež nad Bečvou za rok 2014. 
      5.    Žádost o přezkoumání hospodaření obce Střítež nad Bečvou za rok 2015. 
      6.    Změna rozpočtu obce č. 3/2015
      7.    Odpadové hospodářství obce – OZV o odpadech

8.    Majetkoprávní záležitosti
9.    Stavební záležitosti

      10.  Informace o zasedání RO      
      11.  Různé 

5/1/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje  navržený program 5. zasedání Zastupitelstva obce.
Pro: 11    Proti: 0 Zdržel se: 0

2. Kontrola usnesení z 4. zasedání  zastupitelstva obce.
K b. 4/4.1./2015 – smlouva o sml. budoucí o převodu díla ,,Rozšíření vodovodní sítě obce Střítež 
nad Bečvou“ byla podepsána.
K b. 4/4.3./2015 – kupní smlouva mezi obcí a Jednotou Vsetín byla podepsána, ostatní 
majetkoprávní věci se řeší.
5/2/2015 Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení  z 4. zasedání Zastupitelstva 
obce ze dne 4. 3. 2015.

3.Závěrečný účet Obce Střítež nad Bečvou za rok 2014:                                                                            
5/3/2015 ZO schválilo celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2014 a to bez 
výhrad. K chybě uvedené ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014, která 
nemá vliv na věrný obraz účetnictví ve významné hodnotě, přijalo ZO v souladu s § 13 odst. 1 
písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., toto opatření:   

ZO revokuje nejednoznačné usnesení č. 1/5.2./2014 ze dne 10.11.2014 ZO, kterým stanovilo, že při
souběhu dvou či více funkcí se odměna neuvolněnému členovi ZO poskytne jako součet 
stanovených měsíčních odměn. Tento souběh byl chápán jako funkce ve více výborech či komisích 
a samotné členství v ZO bylo považováno nikoliv za funkci, ale za zákonný předpoklad pro zvolení 
do funkce. Vzhledem k tomu, že v ZO tento případ souběhu funkcí nenastal, náleží odměna pouze 
za nejvyšší funkci dle tabulky, která doplňuje usnesení č. 1/5.4./2014 ze dne 10.11.2014 k 
odměňování neuvolněných členů ZO a doplatek nenáleží, neboť odměny byly vypláceny v souladu 
se záměrem.



Neuvolnění členové ZO Celková odměna
Člen ZO, který je pouze členem ZO bez funkce 200

Člen ZO, který je předsedou  výboru nebo komise 600

Člen ZO, který je členem výboru nebo komise 450

Člen ZO, který je členem rady obce 1000
Člen ZO, který je místostarostou obce a automaticky 
členem rady obce

1520

Písemná informace přezkoumávajícímu orgánu o přijatém opatření k chybě uvedené ve zprávě o 
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 bude podána do 24.dubna 2015.

Pro: 12    Proti: 0   Zdržel se:   0

4.Účetní závěrka Obce Střítež nad Bečvou za účetní období rok 2014: 
5/4/2015 Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku obce včetně výsledku hospodaření obce 
za účetní období rok 2014 sestavenou ke dni 31. 12. 2014.
Pro:  12   Proti: 0   Zdržel se: 0 

5. Žádost o přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 
5/5/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje podat žádost o dílčí a celkové  přezkoumání 
hospodaření obce za rok 2015  Krajskému úřadu Zlínského kraje , kontrolnímu oddělení.
Pro:  12   Proti:  0  Zdržel se: 0

6.  Změna rozpočtu obce č. 3/2015
TJ Sokol Střítež podala žádost o přidělení účelové dotace na opravu a rekonstrukci zařízení 
sportovního areálu Pod Hostýnem. Jedná se o částku 47.000,-- Kč, je zapojena do návrhu III. změny 
rozpočtu, žádost bude vzhledem k částce do 50 tisíc Kč projednávat a veřejnoprávní smlouvu 
schvalovat Rada obce.
5/6.1./2015 Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost TJ Sokol Střítež o přidělení účelové 
dotace na opravu a rekonstrukci zařízení sportovního areálu Pod Hostýnem v částce 47.000,-- Kč a 
pověřuje radu obce projednáním žádosti a uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
5/6.2./2015 Zastupitelstvo obce schvaluje III. změnu rozpočtu obce na rok 2015
V příjmové části navýšení o 13.001,-- Kč, ve výdajové části navýšení o 468.100,-- Kč, financování 
navýšení o 455.099,-- Kč.
Hodnoty rozpočtu po III. změně:

třída
Rekapitulace rozpočtu obce Střítež nad Bečvou  2015 po návrhu III.změny  – skládá se z rozpočtu 
ZBÚ a FRR VO obce Střítež nad Bečvou

Schválený 
rozpočet
celkem

Schválený 
FRR 

Schválený 
ZBÚ

Rozp.ZBÚ 
po návrhu 
III.změny

Rozpočet 
celkem po 
návrhu III.zm.

1 Daňové příjmy 8050000 0 8050000 8148000 8148000

2 Nedaňové příjmy 3662000 1000 3661000 3674001 3675001

3 Kapitálové příjmy 0 0 0 0 0

4 Přijaté dotace 305900 153000 152900 309687 462687

Příjmy celkem 12017900 154000 11863900 12131688 12285688
Příjmy po konsolidaci (153 tis. 
tvorba FRR VO Střítež n. B. třída 4) 11864900 1000 11863900 12124688 12132688

5 Běžné výdaje 10523000 1000 10522000 12063990 12064990
6 Kapitálové výdaje 255000 0 255000 761000 761000

Výdaje celkem 10778000 1000 10777000 12824990 12825990

Výdaje po konsolidaci (153 tis. 
převod na FRR VO Střítež n.B. tř.5) 10625000 1000 10624000 12671990 12672990

8 Splátky úvěrů -2070000 0 -2070000 -2070000 -2070000

8 Zapojení části zůstatku BÚ k 31.12.14 830100 -153000 983100 2763302 2610302

8 Financování celkem -1239900 -153000 -1086900 693302 540302

Pro: 12    Proti: 0   Zdržel se: 0



7.    Odpadové hospodářství obce – OZV o odpadech.
5/7/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Střítež nad Bečvou č.
1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Stříteže nad Bečvou
s účinností od 1. 5. 2015, na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Pro:  12   Proti:  0  Zdržel se: 0

8.    Majetkoprávní záležitosti
8.1. Záměr na směnu pozemků
5/8.1./2015 Zastupitelstvo obce Stříteže nad Bečvou projednalo a schválilo záměr na směnu 
pozemků p. č. 1735 o výměře 338 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, a 1655/2 o výměře 
11 m2 ve vlastnictví p. Josefa Kratiny, Proskovická 667/71, Ostrava –Jih-Výškovice, 700 30 
Ostrava 30 a p. č. 1581/104 o výměře 66 m2 ve vlastnictví obce Střítež nad Bečvou.  Výše 
uvedené parcely byly odděleny GP č. 562-7321/2015, zpracovaným firmou CAD-PRO spol. 
s r. o. Hranická 93, Valašské Meziříčí, 757 01.
Pro: 12   Proti:   0   Zdržel se: 0

8.2. Prodej části pozemku parc. č. 1638/10
5/8.2./2015 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku parc. č. 1638/10, ostatní plocha 
– neplodná půda o výměře 154 m2 v k. ú. Střítež nad Bečvou paní Ivě Škabrahové, Střítež nad 
Bečvou č. 5 (1/2) a panu Liboru Šrámkovi, Střítež nad Bečvou č. 166 (1/2) za kupní cenu 20,-
Kč m2.
Pro:  12  Proti:  0   Zdržel se: 0

8.3. Koupě pozemku p. č. 1235/5
5/8.3./2015 Zastupitelstvo obce schvaluje   odkoupení pozemku p. č. 1235/5 o výměře 374 m2, 
trvalý travní porost, v k.ú. Střítež nad Bečvou od spoluvlastníků Marie Holišové, č. p. 108, 756 
52 Střítež nad Bečvou (1/2) a Jaroslava Melichaříka č. p. 214, 756 52 Střítež nad Bečvou(1/2)
za cenu 10,- Kč/m2.
Pro:  12  Proti:  0   Zdržel se: 0

8.4. Prodej části pozemku parc. č. 1606/5, zahrada o výměře 68 m2 a parc. č. 1636/58, zahrada, o 
výměře 101 m2.
5/8.4./2015 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku parc. č. 1606/5 o výměře 68 
m2, a 1636/58 o výměře 101 m2 zahrada v k. ú. Střítež nad Bečvou paní Mileně Šrámkové, 
Střítež nad Bečvou č. 166, 756 52 za kupní cenu 20,- Kč/m2.
Pro:  12 Proti: 0   Zdržel se: 0

9.    Stavební záležitosti

9.1. Probíhá příprava stavebních akcí – cyklostezka k lípě

- cyklostezka k mostu

- rekonstrukce HZ

- rekonstrukce OÚ

5/9.1./2015 Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o přípravě výše uvedených 
stavebních akcí.

9.2. Rekonstrukce křižovatky u Střítežského mostu.
5/9.2./2015 Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o stavu prací na rekonstrukci 
křižovatky u Střítežského mostu.

10.  Informace o zasedání RO
5/10/2015 Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesení z 8. zasedání Rady obce.








