
Zápis a usnesení
z 13. zasedání Zastupitelstva obce Střítež nad Bečvou konaného dne 20. 1. 2016 v 17:00 

v malém sále sokolovny.

Přítomni :
Ing. Martin Beneš, RNDr. Ivan Lexa, Ing. Dalibor Švec, Dáša Majerová, Tomáš Folvarčný –
příchod v 17:35 hod., Jaroslav Urban , Ing. Igor Dobeš – příchod v 17:40 hod., Ing. Pavel Gerla,
Mgr. Eliška Hronešová, Vladislav Vaněk, Ing. Ladislav Trčka, Ing. Jan Jadrníček,  Miroslava 
Hlaváčová, Bc. Kateřina Dobešová, Ing. Tomáš Pliska.

Zahájení : 17:00 hod
Starosta obce Ing. Martin Beneš přivítal přítomné a konstatoval, že 13. zasedání Zastupitelstva obce 
Střítež nad Bečvou bylo řádně svoláno a vyhlášeno, že je přítomna nadpoloviční většina  členů a že 
je Zastupitelstvo obce Střítež nad Bečvou usnášeníschopné.
Zapisovatelkou byla  jmenována  Jana Žlebčíková
Volba návrhové komise : zvoleni byli Bc. Kateřina Dobešová, Ing. Tomáš Pliska,
Volba ověřovatelů zápisu: zvoleni byli Mgr. Eliška Hronešová, Dáša Majerová,

1. Schválení programu
Program.
1. Schválení programu
2. Kontrola usnesení z 12. zasedání ZO.
3. Schválení změny rozpočtu č. 1 na rok 2016
4. Stavební záležitosti
5. Majetkoprávní záležitosti
6. Vodní hospodářství za rok 2015
7. Hospodaření v obecních lesích v roce 2015
8. Program rozvoje obce
9. Informace o zasedání RO z 12. 1. 2016
10. Různé
13/1/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje  navržený program 13. zasedání Zastupitelstva obce.
                                                                                                             Pro: 13   Proti: 0 Zdržel se: 0

2.   Kontrola usnesení z 12. zasedání ZO
13/2/2016 Zastupitelstvo obce bere na vědomí plnění usnesení z 12. zasedání ZO ze dne 15. 12.. 
2015.

3. Schválení změny rozpočtu č. 1 na rok 2016.
Návrhy na změny:

 smlouva na poskytování právních služeb Mgr. J.Z. Hamplovou z Mohelnice zabývající se 
veřejnou správou. Smlouva by byla na dobu neurčitou, s ½ roční výpovědní lhůtou, 
s pololetní paušální částkou 12..000, Kč bez DPH. ZO byli seznámeni s obsahem 
předloženého návrhu smlouvy.

 poskytnutí dotace na dofinancování pobytové sociální služby pro Diakonii ČCE – Hospic 
Citadela Valašské Meziříčí. Hospic je v poskytování těchto služeb nejblíž, je využíván i 
občany naší obce.

3.1. Schválení smlouvy o poskytování právních služeb
13/3.1./2016 Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytování právních služeb mezi Mgr. 
Janou Zwyrtek Hamplovou – advokátkou, advokátní kancelář pro veřejnou správu, 
Olomoucká 36, 789 85 Mohelnice a obcí Střítež nad Bečvou na dobu neurčitou s pololetní 
paušální odměnou 12 000,- Kč bez DPH.                                          Pro: 13   Proti:  0  Zdržel se: 0



3.2. Poskytnutí dotace na dofinancování pobytové sociální služby.
13/3.2/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace na dofinancování pobytové 
sociální služby pro Diakonii ČCE – hospic Citadela, Žerotínova 1421, 757 01 Valašské 
Meziříčí ve výši 12 200 Kč a pověřuje radu obce uzavřením veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace.                                                                               Pro: 13   Proti:  0  Zdržel se: 0

3.3. Schválení změny rozpočtu č. 1 na rok 2016.
I. změna rozpočtu je změnou rozpočtu základního běžného účtu. Navýšené výdaje jsou částečně 
hrazeny navýšenými příjmy (6.936,-- Kč) a částečně navýšením zapojení zůstatku financí 
z minulého období (446.234,--Kč.)
Příjmová část rozpočtu: navýšení celkem o 6.936,-- Kč (dotace tř. 4)
Výdajová část rozpočtu: navýšení celkem o 453.200,-- Kč (neinvestiční výdaje tř.5)
Financování: + 446.264,-- Kč-navýšení zapojení zůstatku fin. prostředků k 1.1.2016 (tř. 8)
Hodnoty rozpočtu po I. změně:
Příjmy po konsolidaci                                       12 325 537,-- Kč
Výdaje po konsolidaci                                       13 740 160,-- Kč
Financování celkem                                         +1 414 623,-- Kč
    z toho financování výdaje (splátky úvěrů)                           - 2 070 000,-- Kč
    z toho financování  příjmy (zapoj. části zůst. fin. prostř. k 31.12.2015  +3 484 623,-- Kč

třída
Rekapitulace rozpočtu obce Střítež nad Bečvou 2016 po návrhu I.změny  – skládá se z rozpočtu 
ZBÚ a FRR VO obce Střítež nad Bečvou

Schválený 
rozpočet

Schválený 
FRR 

Schválený 
ZBÚ

Rozp.ZBÚ 
po  
I.změně

Rozpočet 
celkem po  
I.změně

1 Daňové příjmy     8359000 0 8359000 8359000 8359000

2 Nedaňové příjmy 3786001 1000 3785001 3785001 3786001

3 Kapitálové příjmy 20000 0 20000 20000 20000

4 Přijaté dotace 306600 153000 153600 160536 313536

Příjmy celkem 12471601 154000 12317601 12324536 12478536
Příjmy po konsolidaci (153 tis. 
tvorba FRR VO Střítež n. B. třída 1) 12318601 1000 12317601 12324537 12325537

5 Běžné výdaje 12176960 1000 12175960 12629160 12630160

6 Kapitálové výdaje 1263000 0 1263000 1263000 1263000

Výdaje celkem 13439960 1000 13438960 13892160 13893160
Výdaje po konsolidaci (153 tis. 
převod na FRR VO Střítež n.B. tř.5) 13286960 1000 13285960 13739160 13740160

8 Splátky úvěrů -2070000 0 -2070000 -2070000 -2070000
8 Zapojení části zůstatku BÚ k 31.12.14 3038359 -153000 3191359 3637623 3484623

8 Financování celkem +968359 -153000 +1121359 +1567623 +1414623

13/3.3./2016 Zastupitelstvo obce schvaluje 1. změnu rozpočtu na rok 2016
    Pro: 14   Proti:   0  Zdržel se: 0

4. Stavební záležitosti
Pokračují práce, které se nepodařilo realizovat v loňském roce. V týdnu od 11. 1. do 15. 1. byly 
provedeny tyto práce, opravy výtluků na MK, oprava přejezdu na potoce Rakovec do Paleska, 
oprava MK na Zádvoří, která nebyla dokončena, protože přišly mrazy a sníh. Také nebyla 
dokončena příkopa na Dolansku, kde by se měl přes polní cestu zabudovat betonový kanalizační 
žlab. V plánu je zatím oprava dešťové kanalizace z autobusové točny kolem č. p. 24 do potoka a 
oprava vchodu – chodníku a postranních zídek u MŠ.
13/4/2016 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty o pokračování výše uvedených 
stavebních a zemních prací v obci.



5. Majetkoprávní záležitosti
5.1. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést 
stavbu č. IV.-12-8011625-001 mezi ČEZ Distribuce a obcí Střítež nad Bečvou pro stavbu zemního
kabelového vedení NN- Střítež nad Bečvou, p.č. 922/5, Hanák NNk.
13/5.1./2016 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV.-12-8011625-001 mezi ČEZ 
Distribuce, a.s. se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 a obcí Střítež nad 
Bečvou pro stavbu zemní kabelové vedení NN- Střítež nad Bečvou, p.č. 922/5, Hanák NNk.

Pro:  15   Proti:  0  Zdržel se: 0

5.2. Stezky pro chodce a cyklisty 
1. Stezka pro chodce a cyklisty na Háje – Situace je prakticky stejná jako před Vánoci. Manželé 
Mičkalovi a Jiří Mičkal jsou ochotni jednat o cyklostezce  od dopravní tabule Střítež nad Bečvou –
konec obce. Po schůzce s projektantem bude navrženo technické řešení včetně odvodu povrchové 
vody a narovnání oblouku silnice 4868/III.
Ing. Trčka: přemístit stezku na druhou stranu silnice?
Starosta - argumenty, které jsou proti tomuto řešení – více vlastníků, větší sklon, regulační stanice –
stavba by byla delší a dražší.
Ing. Trčka: V územním plánu je cyklostezka právě na druhé straně.
Starosta - byla to první věc, na kterou se ptal na odboru územního plánování a bylo mu řečeno, že 
to v zásadě nevadí a že cyklostezka může být umístěna i na druhé straně silnice. Správa silnic bude 
požadovat oddělení silnice od cyklostezky příkopem.

2. . Stezka pro chodce a cyklisty od hotelu Květoň ke Střítežskému mostu.
I v tomto případě je situace prakticky stejná, Prokšovi souhlasí, Tvarůžkovi ne. Paní Tvarůžkové 
bylo navrženo několik řešení:
a) Odkoupení části jejích pozemků na stavbu cyklostezky za minimálně odhadní cenu
22,- Kč/m2. Souhlas s odkoupením pozemků by se řešil smlouvou o budoucí kupní smlouvě.
b) Směna  pozemků o výměře 2317 m2 za odpovídající obecní pozemek. Souhlas se směnou 
pozemků by se řešil smlouvou o budoucí směně.
c) Směna  pozemků o výměře 2317 m2, se sousedem Ing. Igorem Dobešem. Tím by došlo jenom 
k posunutí hranice pozemků, výměra  pozemků paní Tvarůžkové by zůstala zachována. Souhlas 
s touto možností  by se řešil taktéž smlouvou o budoucí směně.
Na schůzce s paní Tvarůžkovou, na které byl i Ing. Dobeš došlo pouze k tomu závěru, že se ještě 
prověří možnost umístění stezky na levou stranu silnice z pohledu od obce po střítežský most.
Paní Tvarůžková i Ing. Dobeš preferují tuto možnost, pouze v případě neprůchodnosti možnosti 
umístění stezky na levou stranu silnice bychom se vrátili k původním návrhům prodeje nebo směny.
Problémy této varianty jsou tyto: zatím se nejednalo s vlastníky dotčených pozemků, neví se přesně 
výměra potřebná k umístění cyklostezky, na těchto pozemcích je umístěný telefonní kabel, zatím 
nevíme stanovisko České telekomunikační infrastruktury (CETIN) k tomuto záměru.
Ing. Švec –  problém je  na mostku u Hotelu Květoň (rozšíření, nová lávka?) a v napojení na 
střítežský most lepší varianta by byla po pravé straně mostu, také možnost lávky přes Bečvu. Bylo 
by dobré zpracovat dopravní studii.
Ing. Gerla – v současné době běží termíny podání žádostí o dotace na dopravní projekty, jeden 
termín právě proběhl, další je do konce května tohoto roku.
Ing. Gerla – návrh na zajištění bezpečnosti na přechodu dozorem dospělé osoby – ve Vidči to dělají 
VPP, jsou pověřeni starostou, mají plácačky na zastavení vozidel a výstražné vesty.

6. Vodní hospodářství za rok 2015.
Ing. Trčka, vodohospodář obce, dostal slovo.
„ V letošním roce proběhla v obci výměna vodoměrů, cena vody zůstává na 22,- Kč/m3, z toho 4,-
Kč jdou na plán obnovy. Zdroje vody vykazují dobrou kvalitu vody, ztráta vody v roce 2015 činila 
cca 3000 m3, což je podstatně méně než v roce předcházejícím, VaK zvýšil cenu za odběr vody na 
23,- Kč / m3, došlo k rozšíření vodovodního řadu (sítě) na Záhumení – novostavba.“
Ing. Beneš – upravenou zprávu by bylo dobré uvést ve zpravodaji.
13/6/2016 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu Ing. Ladislava Trčky provozu obecního 
vodovodu za rok 2015. Zpráva je přílohou tohoto zápisu.                                                                                                           






