
Zápis a usnesení
z 28. zasedání Zastupitelstva obce Střítež nad Bečvou konaného dne 22. 1. 2014 v malém sále 

sokolovny.
Přítomni :
Ing. Martin Beneš, Milan Dobeš, Ing. Tomáš Pliska, Dáša Majerová, Ing. Jan Jadrníček, Ing. 
Ladislav Trčka, Ing. Dalibor Švec, Tomáš Folvarčný, Jaroslav Urban, RNDr. Ivan Lexa, Ing. Pavel 
Gerla, Mgr. Tomáš Zajíc, Marian Semančík,
Omluveni: Vladislav Vaněk, Ing. Igor Dobeš (nakonec byl účasten zasedání)
Hosté: Josef Zajíc, Dobeš Libor, Šimčíková Daniela, Fojtů Pavel, manželé Bojdovi, Koleček 
Jaroslav (lesní hospodář – zpráva o hospodaření), Vaculínová Zdenka, Žatková Hana, Vaculín Jan, 
Fabián Tomáš, Skýpalová Martina, Skýpala Martin

Zahájení : 18:30 hod
Starosta obce Ing. Martin Beneš přivítal přítomné a konstatoval, že 28. 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 Jana Žlebčíková
Volba návrhové komise : zvoleni byli RNDr. Ivan Lexa, Ing. Dalibor Švec
Volba ověřovatelů zápisu: zvoleni byli Ing. Tomáš Pliska, Tomáš Folvarčný

1. Schválení programu 28. zasedání ZO :
Navržený program zasedání:
1)    Schválení programu 28. zasedání ZO
2)    Kontrola usnesení z 27. zasedání ZO
3)    Vybudování sportovní střelnice ve Videčkách
4)    Návrh rozpočtového opatření č. 1/2014
5)    Majetkoprávní záležitosti
       - návrh na změnu územního plánu Ing. Trčka
       - návrh na změnu územního plánu p. Lukáš Martinek
       - záměr na prodej hospodářské budovy č. 82
6)    Stavební záležitosti
7)    Delegování zástupce obce na Valnou hromadu společnosti Valašská
       vodohospodářská   a.s.
8)    Záměr na vybavení knihovny nábytkem a policemi - dotace MAS
9)    Zpráva o lesním hospodaření v roce 2013
10)  Zpráva o provozu kanalizace r. 2013
11)  Zpráva o vodním hospodářství r. 2013
12)  Informace o zasedání Rady obce
13)  Různé 
28/1/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje program 28. zasedání ZO.
Pro: 13  Proti: 0  Zdržel se:1
V 18:38 hod. se dostavil předem omluvený Ing. Igor Dobeš.

2. Kontrola usnesení z 27. zasedání ZO
Byla provedena kontrola usnesení z 27. zasedání ZO. Všechny body usnesení byly splněny nebo se 
průběžně plní. Bod 27/6/2013 – Schválení Územního plánu - opatřením obecné povahy byl vydán 
ÚP obce Střítež nad Bečvou. Vyhláška nabývá účinnosti k 22. 1. 2014. Po doplnění všech 
schvalujících razítek a podpisů bude 1 paré ÚP v papírové podobě  umístěno na OÚ. Územní plán 
bude k nahlédnutí na webových stránkách obce a v informačním geografickém systému MISYS na 
OÚ s propojením na mapu katastru nemovitostí a technickou mapu inženýrských sítí.                                            
27/11.1./2013 Exekuční řízení bylo zastaveno proti povinnému Pavlu Švecovi – změnil se exekutor, 
pohledávka by měla být patrně odepsána.
28/2/2014 Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení z 27. zasedání ZO.

3. Vybudování sportovní střelnice ve Videčkách
Pan starosta seznámil přítomné s danou problematikou. Zastupitelstvo obce na svém 26.zasedání 
schválilo návrh (záměr) Ing. Trčky Ladislava na vybudování střelnice ve Videčkách, kde již 



v minulosti jednou byla. Reakcí na tuto skutečnost byla petice a otevřený dopis obyvatel části obce 
- Hájů. Petice byla předána v kopii na OÚ 22.1.2014, originály pak na samotném zastupitelstvu 
obce téhož dne. Petici podepsalo celkem 165 občanů. Otevřený dopis dostal osobně každý 
zastupitel.
Pan starosta dal poté slovo autorům petice a otevřel tak rozpravu, která trvala 2,5 hodiny. (příloha 
tohoto zápisu). Zastupitelstvo obce vyhovělo žádosti o  revokaci usnesení z 26. zasedání ZO a 
nechalo o tomto hlasovat.

28/3.1/2014 Zastupitelstvo obce znovu otevře věc záměru vybudování střelnice.
Pro: 13 Proti: 0  Zdržel se: 1
Vzhledem k citlivosti daného tématu bylo panem RNDr. Lexou navrženo tajné hlasování. Vzápětí 
podává návrh také Ing. Dalibor Švec, aby bylo toto hlasování odloženo na příští zasedání 
Zastupitelstva obce, aby byli při hlasování přítomni všichni zastupitelé a aby si zastupitelé vzali čas 
na vyhodnocení všech argumentů, které k tomuto tématu zazněly. Poté proběhlo hlasování o těchto 
návrzích.

 hlasování o návrhu Ing.Švece -   pro: 7  (není nadpoloviční většina)
 hlasování o návrhu RNDr. Lexy – pro: 8    

28/3.2/2014 Zastupitelstvo obce souhlasí, aby nové hlasování o záměru vybudovat střelnici ve 
Videčkách bylo tajné
Nové, tajné, hlasování o záměru Ing. Trčky k obnovení střelnice ve Videčkách proběhlo s tímto 
výsledkem:
28/3.3/2014 Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem Ing. Trčky Ladislava obnovit střelnici
v lokalitě Videčky.
Pro:10     Proti:2    Zdržel se: 2

4. Návrh rozpočtového opatření č. 1/2014
Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1/2014
V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů dochází k rozpočtovému opatření, protože došlo ke změně rozpočtových prostředků na 
závazných ukazatelích. Popis změn je uveden vpravo u každého řádku. 
Příjmová část:
Navýšením je zapojena dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy – souhrnný dotační vztah 
– v částce 152.400,-- Kč. K datu schválení rozpočtu obce na rok 2014 (18.12.2013) ještě nebyl 
schválen státní rozpočet na rok 2014 (schválen 19.12.2013). Údaje o přesné výši dotace jsme z KÚ 
obdrželi 10.01.2014.
Výdajová část:
Dotace Občanskému sdružení 
Financování:
O částku 150.400,-- (dotace v příjmech = 152.400,-- Kč minus 2000,-- navýšení výdajů o dotaci na 
babybox v nemocnici ve Vlašském Meziříčí) je sníženo financování ze zůstatku prostředků na 
běžných účtech k 31.12.2013.

třída

Rekapitulace rozpočtu obce Střítež nad Bečvou  2014 po návrhu 
I.změny

1 Daňové příjmy 8088400
2 Nedaňové příjmy 3211000
3 Kapitálové příjmy 0

Příjmy celkem 11299400
5 Běžné výdaje 9375000
6 Kapitálové výdaje 330000

Výdaje celkem 9705000

8 Financování celkem -1594400

28/4/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření 1/2014
Pro.  13    Proti: 0    Zdržel se: 1



5.      Majetkoprávní záležitosti
5.1.   Návrh na změnu územního plánu Ing. Trčka
28/5.1./2014 Zastupitelstvo obce schvaluje změnu územního plánu č. 1, záměr na změnu 
funkčního využití území ve Videčkách na p. č. 398/15, 398/16, 398/17, 398/18, 398/19, 398/32,
v k. ú. Střítež nad Bečvou obnovením sportovní střelnice a to na základě žádosti Ing. 
Ladislava Trčky, bytem Střítež nad Bečvou č. 173, 756 52, s podmínkou, že žadatel sám 
uhradí náklady  na pořízení projektové dokumentace potřebné  pro změnu územního plánu.
Pro: 10  Proti: 3   Zdržel se: 1
5.2. Návrh na změnu územního plánu p. Lukáš Martinek
28/5.2./2014 ZO odkládá záměr na změnu územního plánu č. 2
změnu funkčního využití území pro lokalitu v místní části Zádvoří p. č. 1521/2 o celkové 
výměře 8000 m2, orná půda na plochu individuálního bydlení pro budoucí výstavbu.
Žadatelé : Ivana Ondrušková, Vítězná 1743, 75661 Rožnov p. R. , Denisa Martinková, Borová 
1697, 75661 Rožnov p. R., Lukáš Martinek, Borová 1697, 756 61 Rožnov p. R.  Podmínkou 
změny ÚP je že žadatel sám uhradí náhrady na pořízení projektové dokumentace pro změnu 
územního plánu, a vybudování inženýrských sítí, úhrad a vybudování obecního vodovodu na 
pozemek.
Pro: 13   Proti: 0   Zdržel se: 1

5.3. Určení pověřeného zastupitele pro zpracování změny Územního plánu.
28/5.3./2014 Zastupitelstvo obce určuje pro zajištění spolupráce se zřizovatelem, MěÚ
Valašské Meziříčí, jako pověřeného zastupitele na zpracování změny ÚP Ing. Martina Beneše, 
starostu obce.
Pro: 13   Proti: 0   Zdržel se: 1

5.4.   Záměr na prodej hospodářské budovy č. 82
28/5.4./2014 Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru na prodej Hospodářské budovy č. 
82., st. parcela č. 51/1 v k. ú. Střítež nad Bečvou.

6. Stavební záležitosti - autobusová zastávka
28/6/2014 Zastupitelstvo obce pověřuje Radu obce výběrem a realizací autobusové zastávky.
Pro: 11 Proti: 1   Zdržel se: 2

7. Delegování zástupce obce na Valnou hromadu společnosti Valašská vodohospodářská   a.s.
28/7/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje Ing. Martina Beneše  jako delegáta na valnou 
hromadu společnosti Valašská vodohospodářská a. s., IČ 29450357, která bude mít na 
programu jednání mimo jiné přeměnu společnosti sloučením společnosti Valašská 
vodohospodářská a. s. do nástupnické společnosti vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. Jako 
náhradníka schvaluje ZO RNDr. Ivana Lexu.
Pro:13   Proti: 0   Zdržel se: 1

8. Záměr na vybavení knihovny nábytkem a policemi 
Jednalo by se o dotační záležitost MAS Rožnovsko s 10% účastí obce.
28/8/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na vybavení obecní knihovny novým 
zařízením.
Pro: 14   Proti: 0   Zdržel se: 0

9.    Zpráva o lesním hospodaření v roce 2013
28/9/2014 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu Ing. Kolečka, správce obecních lesů o 
hospodaření v LHC Obecní lesy Střítež nad Bečvou za rok 2013.

10. Zpráva o provozu kanalizace r. 2013
28/10/2014 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu Ing. Trčky správce kanalizace DSO 
Vidče a Střítež nad Bečvou o provozu kanalizace  za rok 2013.





Příloha k bodu 3 programu zasedání – vybudování sportovní střelnice ve Videčkách

Rozprava:

Pan starosta zahájil tento bod zprávou k dané problematice – týkaly se podmínek zřízení, provozu, 
financování,  vyjadřovacích zpráv ze strany státních orgánu k tomu dotčených, přítomni byli 
seznámeni i s vyjádřením soudního znalce v oboru  balistiky, byl tlumočen i předběžný názor
CHKO Beskydy.

Pan starosta dal poté slovo zástupcům z řad občanů.

Josef Zajíc
„ Nejsem v blízkosti střelnice, mám tam ale pole, které obhospodařuji, chodí se mnou i vnoučata. 
Kolik zastupitelů se bylo podívat na místo střelnice, můžete mi popsat prostor v okolí střelnice? 
Jsou tam nově vysazené sazenice, je tam krmítko pro zvěř, proč nemá myslivecké sdružení proti 
tomuto návrhu námitky? Kolik je v Pasekách obydlených chalup a kolik z Vás si přečetlo zákon o 
Územním plánu § 18 (cíl ÚP)? Žádný. Přečtěte si a pak zvažte své rozhodnutí.“
Libor Dobeš
„ Nemám pověření členské schůze (myslivci). Nás se na to nikdo neptal, proto se to neprojednávalo. 
Domnívám se, že většina myslivců je proti, možná si někteří půjdou i zastřílet. Lokalita je pro nás 
cenná, stahuje se tam srnčí zvěř, poslední 3 roky se nám tam daří lovit divoká prasata. Správa lesa –
takový návrh by se u revírníka neohřál na stole. Ovlivní to hospodaření, je tu otázka i bezpečnosti. 
Dnes je tam les, obec by to měla obhospodařovat jako les. 3km odtud je střelnice v Zubří na 
Březovci, ptal jsem se, je možné si po předchozí domluvě přijít zastřílet. Je veřejný zájem tam 
vybudovat střelnici?“
Jan Vaculín
Také jsem se ptal na střelnici v Zubří na možnost si jít zastřílet, max. hlučnost je 38 dcb, na domě 
budu mít 60 dcb. Myslím si, že balistická zkouška a zpráva je jen formalita.“  Pan Vaculín pak 
předal zastupitelům tabulku s charakterem hluku.
Josef Zajíc
„ Proč, když je střelnice v Zubří a lidé mají auta, řešíme budování střelnice ve Videčkách? Ing. 
Trčka byl dokonce až ve Vidči, kde ale také nepochodil.“ 
Pan Bojda
„ Nedaleko vlastním rekreační chatu, nechceme tam střelnici. Z logiky věci, když mám něco na 
rekreaci, nestojím o střelnici. Jaký je přínos pro obec? Volal pan starosta na CHKO?“ 
Pan starosta: „ Ano volal. CHKO v tom větší problém nevidí (pan Jaskula). Problém by to byl, 
pokud by to ohrožovalo rákosinu.“
Martina Skýpalová
Jak je zaručena bezpečnost střelnice, jaké jsou kompetence lidí, kteří budou zacházet se zbraněmi?
Ing. Trčka k J. Vaculínovi: „ Provoz střelnice je na 6 hodin, musím splňovat hlukové limity. 
Opakuji znovu, pokud hluková studie nebude vyhovovat, nebudu trvat na vybudování střelnice.
Hana Žatková: „ Hluková studie jsou jen řeči, my pamatujeme starou střelnici a je to slyšet! Mluvila 
jsem dnes i panem Jaskulou z CHKO, ten souhlas není tak jasný, potřebují hlukovou studii a změnu 
ÚP. 
Ing. Trčka: „Plánované bylo využití pro veřejnost. Dříve byla střelnice jako louka, bylo to více 
obdělávané, ne zalesněné, střílelo se v jiném směru. Nyní se má střílet proti Hostýnu. Stavebními 
úpravami se dá hluková hladiny snížit. Střelnice by měla být zastřešená, ozeleněná, opatřená valem 
(útlum hluku), žádná zděná stavba, pouze střelecký přístřešek.
Ohledně bezpečnosti: „ Střelnice má velice přísná pravidla, zbrojní průkaz mám 20 let. Provoz jen 
za mé přítomnosti. Ti co mají zbrojní průkaz dělají zkoušky, vedou se záznamy o provozu střelnice, 
jsou kontrolovány policií. Střelnice má provozní řád, cedulky, praporky upozorňující na střelbu.
Pavel Gerla
Nejdříve přivítal přítomné hosty z řad občanů a vyzdvihl význam petice jako takové. „ Návrh pana 
Trčky nebyl v hlavním programu 26. zasedání ZO, bylo to pod bodem „ různé.“ Střelnice je 
v Zubří, Valašském Meziříčí a Rožnově. Nechápu význam takového zařízení ve Stříteži.“
Tomáš Zajíc



„Omlouvám se Vám všem, nevěděl jsem, že v údolí někdo bydlí. Zdržel jsem se hlasování, 
omlouvám se, že jsem Vás neobešel předem a nezeptal jsem se Vás.
Igor Dobeš
Zjistil jsem si na internetu, že lednička má hlučnost 40dcb., plastová okna tlumí až 30dcb. hluku. 
Ve Stříteži máme dva ekologické omyly. Cyklostezku kolem Bečvy a cyklotrasa ke Šrámkům. 
V Bokšinci se jim určitě také nelíbí zvýšený provoz. A to nemluvím o zábavách v sokolovně, která 
mnohem větší kapacitu než ta stará.
Josef Zajíc
„ Nebude Ti vadit, když tam budeš obracet seno a bude se tam střílet?
J. Vaculín: „ Prostě tady máme hodně hluku, jak se to dá regulovat. Jaký je přínos? Ing. Trčka: „ 
Nebude to masové, nemám to na komerci.“
Tomáš Folvarčný 
„Zaznělo tady mnoho argumentů pro a proti. Jsou tady státní orgány, studie. Sekáme trávu 
sekačkami s 80 dcb, křovinořezy. Nejsem sám, So, Ne, Nesouhlasím s Pavlem Gerlou, jinde mají 
také jiná sportoviště, tady je máme také. To pak nemusíme v obci nic mít a můžeme jezdit 
sportovat, cvičit  jinde. Obec to nic nestojí.“
Ing. Jadrníček
„Mluvil jsem s mnoha lidmi. Pokud to projde, byly by dcb.únosné. Bylo ale také řečeno, zda to 
vyhoví podmínkám.“ 
Martin Skýpala
„Proč tady chtějí střílet, proč nejezdí do Zubří?“
Hana Žatková
„Pokud to schválíte, na 99% to projde a změna Územního plánu bude schválena“
Libor Dobeš 
„CHKO funguje jinak, není tam předmět ochrany. Kdyby si tam čáp udělal hnízdo, tak to smetou se 
stolu. Tak nemají důvod to nepovolit.
Pavel Gerla
„Hlavní slovo má zastupitelstvo, mluvil jsem s panem Jaskulou z CHKO, měl to 48h. na stole 
(záměr Ing.Trčky), průzkum CHKO na místě samém byl 15.12.“ 
Pan starosta
„Nerozhodovali jsme neuváženě, vycházeli jsme z toho, že je to v zájmu určité skupiny obyvatel, 
tak jako u jiných organizací v obci. Veřejné mínění je silné (petice, otevřený dopis).
Zastupitelstvo je vyzváno peticí k vyjádření, lhůta je do 60 dnů. Podívám se na petici a budu 
vycházet se žádosti z petice, aby došlo k revokaci usnesení ze dne 11.11.2013. Na základě této 
žádosti dojde k novému hlasování, jakoby hlasování neproběhlo.“

********************************************************************************

Byl podán návrh na znovu otevření tohoto záměru a následně proběhlo hlasování v této záležitosti, 
viz. body 28/3.1/2014, 28/3.2/2014 a 28/3.3/2014 usnesení ze dne 22.1.2014.

28/3.1/2014 Zastupitelstvo obce znovu otevře věc záměru vybudování střelnice.
Pro: 13 Proti: 0  Zdržel se: 1

28/3.2/2014 Zastupitelstvo obce souhlasí, aby nové hlasování o záměru vybudovat střelnici ve 
Videčkách bylo tajné
Pro:8   
28/3.3/2014 Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem Ing. Trčky Ladislava obnovit střelnici 
v lokalitě Videčky.
Pro:10     Proti:2    Zdržel se: 2




