ÚNOR 2017
buku, 800 ks jedle, 600 ks borovice, 200 ks dubů a 50 ks
modřínů. Vyžínání bylo provedeno na ploše 14,7 ha a
následně se sazenice ošetřily proti okusu zvěří
Aversolem.
Závěrem lze konstatovat, že plánovaný hospodářský
výsledek byl překročen a dosáhl 1 792.067,- Kč.
Ing. Jaroslav Koleček

Výnosy :

HOSPODAŘENÍ V LESÍCH
obce Střítež nad Bečvou v roce 2016
Rok 2016 byl pro obecní lesy opět rokem extrémním.
Tropická vedra z léta 2015 se sice neopakovala, ale
celkově byl loňský rok teplejší. Kůrovcová kalamita z
roku 2015 tak pokračovala i v roce 2016. Přebytek dříví
na trhu dále rostl a tlačil tak realizační ceny napadeného
dříví dolů. Ani v letošním roce se nedá čekat výraznější
nárůst cen kůrovcového dříví. V roce 2016 se tak
vytěžilo 2.758 m3dříví. Z toho kůrovcová těžba dosáhla 2
641 m3. Zbytek jsou souše, vývraty a zlomy. Těžiště boje
s kůrovcem spočívá především v soustavném
vyhledávání napadených stromů a jejich následné
likvidaci ještě před vyrojením brouků. Toto je velmi
náročné na čas a organizaci práce. Pokud se podaří
napadené stromy včas vytěžit, podaří se i zmírnit
ekonomické ztráty. Nutno dodat, že obecní lesy netvoří
jeden celek a jsou obklopeny lesy drobných vlastníků.
Vzhledem k vytíženosti těžařů se mnohde těžby
napadených stromů prováděly se značným zpožděním.
Kůrovec však nezná hranic a pokud se všichni vlastníci
lesa nebudou víc snažit, nepodaří se kalamitu utlumit.
Každopádně kůrovcových holin rychle přibývá a to
sebou nese pro budoucnost růst nákladů na obnovu
lesa.
Tržba za dřevo dosáhla 3.876.511,- Kč bez DPH.
Občanům bylo prodáno 95 prm paliva. V samovýrobě si
občané vyrobili dalších 10 prm .
V pěstební činnosti bylo provedeno 1,34 ha probírek do
40 let věku a 2,66 ha prořezávek. Zalesňování proběhlo
na ploše 2,07 ha a vylepšování 0,35 ha. Celkem bylo
zalesněno 14.550 ks sazenic a to 5 500 ks smrku, 7 400 ks

Výnosy z prodeje dřeva a
sazenic

3 718.068,-

Výnosy z dotací kraje

50.761,-

Výnosy celkem

3 768.829,-

Náklady :
Materiál
Opravy a údržba (pila)

137.807,32.135,-

Služby

679.140,-

Mzdy

829.378,-

Odvody z mezd ( ZP a SP )

251.838,-

Pojištění
Náklady celkem

46.464,1 976.762,-

KOTLÍKOVÉ DOTACE 2017
Zlínský kraj bude vyhlašovat v březnu 2017 druhou průběžnou výzvu na kotlíkové dotace, informace budou k
dispozici na webových stránkách www.kr-zlinsky.cz.
Firma GREEN-PENB s.r.o. nabízí zpracování a vyřízení
žádosti. Prospekt s podrobnějšími informacemi je k
dispozici na přepážce pošty PARTNER u paní Ireny
Škrobákové.Kontakt na firmu GREEN-PENB s.r.o.:

info@green-penb.cz, tel. 773803335, 608813911
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Uvádím ještě pro zopakování, co do tříděného sběru patří
a co ne:
Nápojové kartony
patří sem krabice od mléka, džusů, vína- dobře sešlápnuté
nepatří sem měkké sáčky, např. od kávy, brambůrků apod.
Kovy pytlový sběr
patří sem konzervy, víčka od lahví, nádoby od kosmetiky,
plechovky od nápojů
nepatří sem rozměrný odpad, znečištěné obaly
Papír
patří sem knihy, noviny, lepenka, šanony
nepatří sem pohlednice, použité kapesníky a ubrousky
Bioodpady
patří sem bioodpad ze zahrádek a domácností, papírová
plata od vajec, roličky od toaletního papíru
nepatří sem kosti, rostlinné oleje
Směsný odpad
patří sem znečištěný alobal, kamenina, klasické žárovky,
fotografie, cigaretové nedopalky, vata, deodoranty v
kovovém obalu, porcelán, tapety, zrcadla.
nepatří sem cokoli, co je možné vytřídit - sklo, papír, plast,
nápojové kartony adalší specializované druhy odpadu
Elektroodpad
patří sem baterie, PC součástky, drobné elektrospotřebiče
kapesní přehrávače, telefony
nepatří sem CD, rozměrné spotřebiče, televizory a
monitory, videokazety, tonery, úsporné žárovky a zářivky
Sklo
patří sem lahvové sklo, bílé, barevné, okenní sklo, akvária,
lahvičky od parfémů
nepatří sem autoskla, zrcadla, bezpečnostní sklo, plexisklo,
žárovky, porcelán a kamenina, varné sklo
Plasty
patří sem plastové lahve, plastové obaly, CD a DVD nosiče,
víčka, kelímky od jogurtů, obaly od krémů a šampónů,
zubní kartáčky, tuby od zubních past
nepatří sem mastné či znečištěné obaly od jídla, obaly od
nebezpečných látek, videokazety, výrobky z PVC
Sběr nebezpečných a objemných odpadů provádí
2x ročně firma SITA Suez
patří sem – bezpečnostní sklo, televizory, lepidla,
pneumatiky, plechovky od barev, nepoužité léky, autosklo,
autobaterie, podlahové krytiny, použitý olej, bělidla,
úsporné žárovky a zářivky, videokazety, ředidla,
velkoobjemový odpad

JAK JSME HOSPODAŘILI
S ODPADY V ROCE 2016
Systém nakládání s odpady v naší obci fungoval v minulém
roce bez větších problémů. Komunálního odpadu z popelnic
bylo odvezeno o něco méně, zato objemného odpadu o 8 t
více. V tříděném odpadu je potěšitelný nárůst kompozitních
obalů (tetrapacků). Bylo vytříděno také více plastů, skla,
papíru a lepenky. Množství odevzdaných nebezpečných
odpadů pokleslo – u barev více než na polovinu. Stavební
suti bylo odvezeno o 14 t více než v roce 2015. Narostl také
sběr kovů na více než dvojnásobek. Na těchto číslech je
zajímavé, že množství směsného komunálního lehce ubývá a
tříděného odpadu přibylo. Příznivější trend by byl ještě
méně komunálního odpadu a více tříděného odpadu. K
lepšímu třídění mají napomoci i šedočerné pytle na
plechovky od konzerv. Plechovky se pak odkládají do
kovového odpadu a nezabírají zbytečně místo v popelnicích.
Množství vytříděných odpadů (plasty, papír, sklo,
kompozitní obaly) za rok 2015 bylo 30,60 kg na obyvatele, v
roce 2016 se množství zvýšilo na 35,41 kg/obyvatele. Podle
údajů firmy EKOKOM v roce 2015 vytřídil každý Čech 42,3 kg
odpadů, 72% obyvatel ČR aktivně třídí odpady a 76% obalů
bylo využito a recyklováno.
Cena místního poplatku za odpady na rok 2017 se nemění a
činí 500,-Kč/osobu/rok.

ODPADY 2015 a 2016
Příjmy

2015
(Kč)
Poplatek za odpady
415 503
Tržby za směsný kov
19 655
Příjmy EKO-KOM
130 595
Příjmy za odp. podnikatelé
14 641
Prodej popelnic
7 368
Příjmy celkem
587 762

2016
(Kč)
409 754
30 819
64 912
18 459
5 803
529 747

Výdaje

2015
(Kč)
210 051
27 955
517 004
8 623
763 633

2016
(Kč)
132 102
38 770
500 865
5 264
677 002

2015
(t)
0,72
9,665
5,45
10,22
4,13
209,71
33,2
0,93
30,84

2016
(t)
1.10
10,60
6,61
11,79
11,00
205,52
41,37
0,34
44,12

Tříděný sběr
Nebezpečné odpady
Směsný kom. odpad
Úklid veř. prostranství
Výdaje celkem
Množství odpadů
Kompozitní obaly
Plasty
Papír
Sklo
Kovy
Komunální odpad
Objemný odpad
Nebezpečný odpad
Stavební suť
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OBECNÍ ÚŘAD STŘÍTEŽ NAD BEČVOU
vyhlašuje veřejnou výzvu na místo
REFERENT VŠEOBECNÉ SPRÁVY
Veřejná výzva je vyvěšena na úřední
desce obce u vchodu do OÚ
a na elektronické úřední desce na
webových stránkách obce
www.striteznb.cz
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I nadále je vodárenské zařízení v rámci provozní údržby udržováno
a opravováno. Pravidelně jsou vyčištěny od křovin a plevelů
povrchy jímacích objektů a vodojemů. Taktéž probíhá pravidelné
čištění jímacích objektů, filtru, jímek vodojemů.
V roce 2016 byla zaznamenána jedna porucha a to vodovodní
přípojky. I nadále dle potřeby probíhají opravy dle aktuálních
požadavků – tj. zejména opravy nefunkčnosti zákopových souprav
pro uzavírání vodovodních přípojek, v letošním roce masivní
výměna poškozených podzemních hydrantů – byly vyměněny
celkem 3 ks. Vodovodní síť nebyla v roce 2016 rozšiřovaná.
Kvalita surové i distribuované pitné vody je i nadále monitorována
prostřednictvím provozních rozborů. Kvalita pitné vody z
vlastních zdrojů je stabilně dobrá, splňuje všechny ukazatele
vyhlášky na kvalitu pitné vody. Stále však nedosahuje
požadovaných limitů na obsah vápníku a hořčíku. Celková tvrdost
vody Ca+Mg se stále pohybuje kolem hodnoty 2 mmol/l = 11,2 n°.
Kvalita pitné vody ze studny č. 5 se nezměnila, stále je velice dobrá,
všechny sledované ukazatele jsou v polovině rozsahu povolených
limitů.
Vzhledem k tomu, že každý rok stále píši dokola, co se všechno
udělalo, tak si letos dovolím na tomto místě přinést pro občany
zajímavou informaci z hlediska ceny vody. Co všechno se z
vybraného vodného hradí a kam ty peníze tedy jdou?

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, tak jako každoročně na začátku nového roku 2017
krátké ohlédnutí za provozem obecního vodovodu v loňském roce.
Co se týká provozování vodovodu, je stále stejný a neměnný stav –
obecní vodovod je stále provozován vlastními silami. Vodovod je
stále provozován Ing. Ladislavem Trčkou.
Obecní vodovod je stále zásobován ze tří zdrojů pitné vody. Stále
jsou přednostně využívána obecní prameniště č. I. a II. a Černý
potok. V případě nedostatečné kapacity je voda doplňována z
vodního zdroje studna č. 5, která dlouhodobě vykazuje stabilní
vydatnost (je schopna pokrýt spotřebu celé obce) a jakost vody z
tohoto zdroje dlouhodobě dosahuje jakosti kojenecké vody.
V obdobích sucha je studna č. 5 pro naši obec klíčovým a
strategickým zdrojem levné pitné vody. Voda z vodního díla
Stanovnica, z kterého je pitná voda dodávána společností VaK
Vsetín a.s. je využívána v případě kdy vlastní zdroje vody jsou
z provozních důvodů odstavené a jako havarijní záloha.

Vodné pro rok 2017

24,- Kč/m3

Tato cena je tvořena těmito položkami:
- DPH (daň z přidané hodnoty) 15% - odvádí se státu
- Daň za odběr povrchové a podzemní vody - odvádí se správci toku a státu
- Plán obnovy vodovodu – ukládá se na zvláštní účet OÚ
- Rozbory vody – dokládá se KHS Zlínského kraje
- Nákup vody od VaK Vsetín a.s.
- Nákup vody ze studny č. 5
- Nájem vodárenských zařízení – studna č. 5
- Nákup chemikálií pro dezinfekci vody
- Nákup a kalibrace vodoměrů
- Nákup elektrické energie pro VDJ
- Mzdy zaměstnanci obce
- Nová odbočení z řadů pro přípojky (dle zákona hradí provozovatel),
opravy vodovodu, běžná údržba vodovodu (výseky porostů, čištění jímacích
území, studen a vodojemů )
- Činnost odpovědného zástupce – aktualizace a vedení provozní
dokumentace, tisk vyjádření, vypracování hlášení a evidencí – dokládá se
vodoprávnímu úřadu, stavebnímu úřadu a správci povodí a toků
- Řešení havárií vodovodu

-

2,87 Kč/m3
2,15 Kč/m3
3,92 Kč/m3
1,41 Kč/m3
1,03 Kč/m3
8,85 Kč/m3
-1,92 Kč/m3
0,05 Kč/m3
0,65 Kč/m3
0,02 Kč/m3
0,13 Kč/m3
2,39 Kč/m3
1,26 Kč/m3
0,74 Kč/m3

0,45 Kč/m 3

Ztrátová voda

Když se všechny výše uvedené položky sečtou, tak dají dohromady
částku vodného. Zisk není v cenové kalkulaci kalkulován. Částka se
záporným znaménkem znamená příjem do rozpočtu vodovodu.
Pokud bychom nevybírali částku na plán obnovy ve výši 3,92
Kč/m3, tak bychom měli s Bystřičkou nejnižší cenu vody v okolí.
Ročně do fondu plánu obnovy uložíme 153 000,- Kč. Okolní obce,
které samy provozují tak vysoké částky neukládají.
Jaké jsou ceny vody v okolních obcích, kde vodovody neprovozuje
společnost VaK Vsetín a.s., ale samy obce? Ceny pro rok 2017:
Velká Lhota: 22,- Kč/m3, Bystřička: 20,- Kč/m3, Kateřinice: 24,15,Kč/m3, Karolinka: 26,20,- Kč/m3, Veselá: 30,00 Kč/m3, Valašská
Bystřice: 34,50 Kč/m3+ 244,- Kč/rok nájem vodoměru.
Na závěr jen uvedu jako pokaždé několik bilančních čísel z provozu
vodovodu. Za povšimnutí jen stojí každoroční zdražení pitné vody

od společnosti VaK Vsetín a.s. pro své odběratele (okolní obce
Zašová, Vidče, města Zubří, Valašské Meziříčí, Rožnov pod
Radhoštěm) a stále znatelný rozdíl ceny vody v naší obci.
Zásadní položku ceny vody v obci je provoz vodního zdroje studna
č. 5, která činí 8,85 Kč/m3 mínus za nájem 1,92 Kč/m3 což činí 6,93
Kč/m3. Pokud by nebyl provozován vodní zdroj studna č. 5 tak, tak
by nákup vody ze studny č. 5 byl 0 Kč/m3 a nákup vody od VaK
Vsetín a.s. by činil 13,92 Kč/m3. To znamená, že v případě ztráty
vodního zdroje studna č. 5 a nákupu vody z vodního díla
Stanovnica od VaK Vsetín a.s. by znamenalo zdražení vody v
celkové kalkulaci vodného pro odběratele o 5,33 Kč/m3.
Prakticky to znamená, že bez vlastních zdrojů (Jímání I, Jímání II,
Jímání Černý potok a studna č. 5 v prameništi Zašová) by nebylo
možno udržet cenu vody na uvedené cenové úrovni.
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Provozní a ekonomická bilance vodovodu:
Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Množství vyrobené vody – vlastní zdroje
Množství vyrobené vody – studna č. 5
Množství převzaté vody – VaK Vsetín a.s.

45 041 m3/rok
21 985 m3/rok
3 824 m3/rok

43 695 m3/rok
24 890 m3/rok
2 097 m3/rok

42 667 m3/rok
23 527 m3/rok
2 171 m3/rok

Délka vodovodních a přiváděcích řádů
Průměrná denní spotřeba vody v obci – celková
Průměrná denní spotřeba vody v obci – obyvatelstva
Ztráta vody ve vodovodní síti

8 835 m
133,98 m3/den
77,3 m3/den
9 682 m3/rok

9 066 m
101,76 m3/den
86,7 m3/den
2 345 m3/rok

9 066 m
116,37 m 3/den
78,68 m3/den
1 350 m3/rok

Cena převzaté vody od VaK a.s.
Cena vody pro spotřebitele – obec Střítež
Cena vody pro spotřebitele od společnosti VaK a.s.
(v případě provozu vodovodu společnosti VaK a.s.)

22,54 Kč/m3
21 ,- Kč/m3
44,39 Kč/m3

22,77 Kč/m3
22 ,- Kč/m3
44,97 Kč/m3

23,00 Kč/m3
22,00 Kč/m3
45,66 Kč/m3

23,12 Kč/m3
24,00 Kč/m3
45,66 Kč/m3

Ing. Ladislav Trčka

USNESENÍ Z 19. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE STŘÍTEŽ NAD BEČVOU
KONANÉHO DNE 7. 12. 2016

USNESENÍ Z 20. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE STŘÍTEŽ NAD BEČVOU
KONANÉHO DNE 21. 1. 2017

- Zastupitelstvo obce souhlasí se zapojením obce
Střítež nad Bečvou do projektu ,,Rozšíření systému
separace BRO v obcích Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko“.
- Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a o právu provést stavbu, č. IV-12-8012823, Střítež nad Bečvou,
Říha, mezi obcí Střítež nad Bečvou jako budoucí
osobou povinnou z věcného břemene a ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická
874/8, PSČ 405 02 jako budoucí oprávněnou z věcného břemene na zařízení distribuční soustavy,
zemního kabelu 2xAYKY3x120+70 na parcele
č. 927/25 v k. ú. Střítež nad Bečvou.
- Zastupitelstvo obce schvaluje cenu vody na 24,00
Kč/m3 s platností od 1. 1. 2017.
- Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci
starosty o návrhu souhlasného prohlášení mezi Lesy
ČR a Obcí Střítež nad Bečvou na převod pozemků
vedených v KN jako vodní plocha a pověřuje
starostu ověřením skutečností vyplývajících z tohoto návrhu na Katastrálním úřadu pro Zlínský
kraj, pracoviště Valašské Meziříčí.
- Zastupitelstvo obce schvaluje řád ohlašovny
požárů
- Zastupitelstvo obce schvaluje Požární řád obce
Střítež nad Bečvou .
- Zastupitelstvo obce Střítež nad Bečvou projednalo
a schvaluje Zprávu o uplatňování Územního plánu
Střítež nad Bečvou v uplynulém období 1/2014 –
7/2016 včetně pokynů pro zpracování návrhu
Změny č. 1 územního plánu Střítež nad Bečvou.

Souhlasné prohlášení o vlastnictví k pozemkům mezi
Lesy ČR s. p. a Obcí Střítež nad Bečvou.
Komentář a další informace k návrhu souhlasného
prohlášení o vlastnictví pozemků mezi obcí Střítež nad
Bečvou a Lesy ČR, s. p. .
Parcely uvedené v návrhu jsou zapsány na LV 10001
pro obec a k. ú. Střítež nad Bečvou. Jedná se parcely
označené v KN jako vodní plocha a jsou to parcely
náležející k vodním tokům Videčka, částečně Maretka,
Rakovec a Černý potok ( v Rači). Tyto parcely byly
uvedeny jako vodní toky ve vlastnictví obce v Parcelním protokolu obce Střítež nad Bečvou. Posouzení
SMO (další příloha) řeší formální správnost věci, ale
neřeší podstatu problému, t. j. zda pozemky uvedené na
návrhu jsou skutečně uvedeny na LV 10001 (LV obce
Střítež nad Bečvou) oprávněně. - Právní názor Mgr.
Hamplové naznačuje dvě možnosti řešení:
1) akceptování souhlasného prohlášení
2) Rozporování návrhu a uplatnění práva vydržení.
Podle vyjádření Katastrálního úřadu je argumentace
Lesů ČR v návrhu souhlasného prohlášení oprávněná,
pozemky zapsané v KN jako vodní toky neměly být
převedeny na LV obce jako její historický majetek.
Město Rožnov převedlo souhlasným prohlášením
některé vodní toky na Lesy ČR v roce 2015.
- Zastupitelstvo obce schvaluje návrh souhlasného
prohlášení mezi Lesy ČR a Obcí Střítež nad Bečvou
na převod pozemků vedených v KN jako vodní
plocha a pověřuje starostu ověřením skutečností
vyplývajících z tohoto návrhu na Katastrálním
úřadu pro Zlínský kraj, pracoviště Valašské
Meziříčí.

www.striteznb.cz

-4-

- Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemků
mezi obcí Střítež nad Bečvou a manželi Petrem a
Martou Prokšovými, Střítež nad Bečvou č. 152, 756
52. Směněny budou: pozemek p.č. 76/4 o výměře 308
m2, p. č. 76/13 o výměře 82 m2, 108/7 o výměře 25
m2, p. č. 159/57 o výměře 592 m2, p. č. 159/59
o výměře 366m2, 159/60 o výměře 152 m2, 159/6
o výměře 107 m2, 159/58 o výměře 217 m2, 1628/33 o
výměře 4 m2 a p. č. 76/9 o výměře 281 m2, celková
výměra 2134 m2 z vlastnictví manželů Petra a Marty
Prokšových za parcelu 219/4 o výměře 4268 m2 z
vlastnictví obce Střítež nad Bečvou. Směna pozemků
bude provedena bezúplatně. Zastupitelstvo obce
odůvodňuje výhodnost směny pozemků umožněním
realizace stezky pro chodce a cyklisty mimo jiné na
parcelách 76/4, 76/13, 108/7, 159/57, 159/59, 159/60,
159/6, 159/58 a1628/33
a pověřuje starostu
uzavřením a podpisem směnné smlouvy.
- Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemků
mezi obcí Střítež nad Bečvou a paní Zdeňkou
Tvarůžkovou, Střítež nad Bečvou č. 18. Směněn
bude pozemek: p. č. 123/2 o výměře 743 m2, 159/54 o
výměře 146 m2, 159/53 o výměře 1605 m2, a 159/55 o
výměře 22 m2, celková výměra 2516 m2, z vlastnictví
paní Zdenky Tvarůžkové za pozemek p. č. 219/5 o
výměře 5032 m2 z vlastnictví obce Střítež nad
Bečvou.
Směna pozemků bude provedena
bezúplatně. Zastupitelstvo obce odůvodňuje
výhodnost směny pozemků umožněním realizace
stezky pro chodce a cyklisty mimo jiné na parcele
123/2, 159/54, 159/53 a 159/55 a pověřuje starostu
uzavřením a podpisem směnné smlouvy.
- Zastupitelstvo obce schvaluje prodej obecního
pozemku p. č. 1497/29, ostatní plocha o výměře 46
m2 panu Jaroslavu Kopřivovi, nar. 11. 9. 1967,
Střítež nad Bečvou č. 68 (1/2) a panu Davidu
Polachovi, nar. 9. 11. 1989, Střítež nad Bečvou č. 68
(1/2) za kupní cenu 960,- Kč a kupní smlouvu o
převodu této nemovitosti a pověřuje starostu obce
jejím podpisem.
- Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu
obce č. 1/2017 Tělovýchovné jednotě Sokol Střítež,
z.s. na rok 2017 ve výši 75 000,- Kč.
Stavební řízení na akci ,,I/35, křižovatka se sil. III/4868
u Stříteže“.
Dne 17. 1. 2017 se uskutečnilo na ŘSD ve Valašském
Meziříčí jednání, kterého se zúčastnili za obec Střítež n.
B. Ing. Beneš a Ing. Trčka a za ŘSD Ing. Röhrer. Jednalo
se o vyřešení kolize mezi plánovanou stavbou
křižovatky sil. I/35 a sil. III/4868 a ochranného pásma
zdroje pitné vody, studna č. 5, pro obec Střítež nad
Bečvou. Tyto otázky byly podrobně projednány na
výrobním výboru 23. 1. 2017 na ŘSD ve Zlíně a
zúčastnil se ho za obec Ing. Beneš a Ing. Trčka.

Projektanti z firmy PK-Ossendorf podrobně představili
projekt, na který je vydáno územní povolení. Starosta
obce informoval o záměrech obce souvisejících se
stavbou křižovatky – o projektu stezky pro chodce a
cyklisty, která bude navazovat na novou křižovatku a o
záměru přesunutí železniční zastávky Střítež ke
Střítežskému mostu, kterou řeší studie projektantské
firmy MCO Olomouc. Nejvíce času bylo věnováno
problému kolize ochranného vodního pásma vodního
zdroje Zašová studna č. 5 se stavbou křižovatky.
Připomínky budou řešeny v průběhu stavebního řízení.
- Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o
jednáních týkajících se stavebního řízení na akci
,,I/35, křižovatka se sil. III/4868 u Stříteže“.
Stezka pro chodce a cyklisty na Háje.
Na AOPK ČR, pracoviště Rožnov pod Radhoštěm byla
podána žádost o převod pozemků 1581/38, 1581/51 a
1581/49 na obec Střítež nad Bečvou. Je to z důvodu
urychlení převodu těchto pozemků z AOPK ČR na
ÚZSVM a poté převodu na obec Střítež nad Bečvou.
- Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti na
AOPK ČR, pracoviště Rožnov pod Radhoštěm,
žádost o převod pozemků 1581/38, 1581/51 a
1581/49 na obec Střítež nad Bečvou a pověřuje Ing.
Pavla Gerlu a Bc. Kateřinu Dobešovou administrací
tohoto projektu.
Náhrada za škody způsobené suchem a kůrovcem.
V souvislosti s kůrovcovou kalamitou na Valašsku v
roce 2015 a 2016 posílá 14 obcí Mikroregionu
Valašskomeziříčsko-Kelečsko včetně obce Střítež nad
Bečvou dopis se žádostí o náhradu za škody způsobené
suchem a kůrovcem. Dopis je adresován na tři
ministerstva – Ministerstvo financí, Ministerstvo
zemědělství a Ministerstvo životního prostředí.
- Zastupitelstvo obce bere na vědomí poslání žádosti
o náhradu za škody způsobené suchem a kůrovcem v
lesích Mikroregionu Valašskomeziříčsko - Kelečsko
na příslušná ministerstva.
- Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu
předsedy kontrolního výboru RNDr. Ivana Lexy za
rok 2016.
- Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu mezi obcí
Střítež nad Bečvou a Ing. arch Dubinou,
Urbanistický ateliér Zlín o provedení 1. změny
Územního plánu obce Střítež nad Bečvou.
První změna rozpočtu na rok 2017 je změnou rozpočtu
základního běžného účtu. Rozpočet FRR Vo Střítež
n.B. se nemění. Zastupitelstvo obce schvaluje I. změnu
rozpočtu obce na rok 2017
I. změna rozpočtu je změnou rozpočtu základního
běžného účtu. Rozpočet FRR Vo Střítež n.B. se nemění.
Navýšené výdaje jsou pokryty zčásti z navýšených
příjmů (68.000,-- Kč) a zčásti navýšením zapojení
zůstatku financí z minulého období (+432 tis. Kč.)
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Příjmová část rozpočtu: navýšení celkem o 68.000,-- Kč (neinv.příjmy tř.2)
Výdajová část rozpočtu: navýšení celkem o 500.000,-- Kč (neinv.výdaje tř.5+327.500,
investiční tř. 6 +172.500,-- Kč)
Financování: + 432.000,-- Kč-navýšení zapojení zůstatku fin.prostředků k 1.1.2017
Hodnoty rozpočtu po I. změně:
Příjmy po konsolidaci
14 046 101,-- Kč
Výdaje po konsolidaci
18 591 600,-- Kč
Financování celkem
+ 4 545 499,-- Kč
z toho financování výdaje (splátky úvěrů)
- 2 130 000,-- Kč
z toho financování příjmy (zapoj.části zůst.fin.prostř.k 1.1.2017 +6 675 499,-- Kč
Rekapitulace schváleného rozpočtu obce Střítež nad Bečvou
třída z rozpočtu ZBÚ a rozpočtu FRR VO obce Střítež nad Bečvou
schválený schválený
rozpočet
rozpočet
celkem
FRR
1 Daňové příjmy
8915000
0
2 Nedaňové příjmy
4881001
1000
3 Kapitálové příjmy
20000
0
4 Přijaté dotace
315100
153000
Příjmy celkem
14131101
154000
Příjmy po konsolidaci (153 tis.
tvorba FRR VO Střítež n. B. tř.4)
13978101
1000
5 Běžné výdaje
14046600
1000
6 Kapitálové výdaje
4198000
0
Výdaje celkem
18244600
1000
Výdaje po konsolidaci (153 tis.
převod na FRR VO Střítež n.B. tř.5) 18091600
1000
8 Splátky úvěrů
-2130000
0
6243499
8 Zapojení části zůstatku BÚ k 1.1.17
-153000
+4113499
8 Financování celkem
-153000

2017 po ná vrhu I.změny– skládá se
schválený
rozpočet
rozpočet
ZBÚ po
ZBÚ návrhu I.zm.
8915000
8915000
4880001
4948001
20000
20000
162100
162100
13977101
14045101

Rozpočet
celkem po
návrhu I.zm.
8915000
4949001
20000
315100
14199101

13977101
14045600
4198000
18243600

14045101
14373100
4370500
18743600

14046101
14374100
4370500
18744600

18090600
-2130000
6396499
4266499

18590600
-2130000
6828499
4698499

18591600
-2130000
6675499
+4545499

Zastupitelstvo obce schvaluje I. změnu rozpočtu obce na rok 2017.
Bečvou č. 14 a to:
1. CRISS CROSS CASH, č. SY 182825
2. VIDEO GAMES kat. I, č. AVG31421585
- Rada obce schvaluje Smlouvu o ukládání odpadu
na skládce Životice č. 201708 na roky 2017 a 2018
s firmou ASOMPO, a. s.
- Rada obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy
na byt č. 9 v bytovém domě č. 242 pro paní Janu
Doležalovou na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31. 3.
2017.

USNESENÍ Z 36. ZASEDÁNÍ
RADY OBCE STŘÍTEŽ NAD BEČVOU
KONANÉHO DNE 19.12.2016
- Rada obce schvaluje Dodatek č. 8 Smlouvy o
dodávce pitné vody č. TRL08006 mezi Ing.
Ladislavem Trčkou, Střítež nad Bečvou č. 173 a obcí
Střítež nad Bečvou, kterým se na rok 2017 sjednává
cena vody za odebraný 1 m3 pitné vody ve výši 13,80
Kč bez DPH, celkem vč. 15% DPH 15,87 Kč za 1 m3.
- Rada obce schvaluje Dodatek č. 15 ke smlouvě č.
3/2002 mezi VaK Vsetín, a. s. a obcí Střítež nad
Bečvou, kterým se sjednává cena dodávané vody za
období leden až prosinec 2017 na 20,10 Kč/m3 bez
DPH.
- Rada obce schvaluje vydání povolení k
provozování výherních hracích přístrojů (VHP) od
1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 pro firmu Jaron group, a. s.,
Nedvězská 238/25, 100 00 Praha – Strašnice na hrací
přístroje umístěné v hotelu Květoň, Střítež nad
www.striteznb.cz

USNESENÍ Z 37. ZASEDÁNÍ
RADY OBCE STŘÍTEŽ NAD BEČVOU
KONANÉHO DNE 18. 1. 2017
- Rada obce bere na vědomí zpracování
předběžného rozpočtu na akci ,,Úprava prostoru
před sokolovnou“ a doporučuje zadat zpracování
nabídky na tuto akci třem stavebním firmám.
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- Rada obce schvaluje smlouvu o dílo o provádění zimní údržby obecních cest v katastru obce Střítež nad
Bečvou mezi obcí a panem Jakubem Barešem, Střítež nad Bečvou č. 177 od 1. 1. do 31. 12. 2017. Cena díla činí
500,- Kč vč. DPH za 1 hodinu práce.

8. Aktualizace povodňového plánu obce.
Složení povodňové komise:
Předseda komise: Ing. Martin Beneš, Střítež n. B. č. 92, tel. 571115120
Tel: OÚ 571634224, mobil: 602777235
Místopředseda:
Jaroslav Urban, Střítež n. B. č, 105, mobil. 608773559
Člen:
Ing. Pavel Gerla, Střítež nad Bečvou č. 34, mob. 606668198
Člen:
Tomáš Folvarčný, Střítež n. B. č. 122, mob. 601356834
Člen:
Ing. Dalibor Švec, Střítež n. B. č. 130, mob. 777782728
Člen:
Daniel Třeštík , Střítež n. B. č. 227, mob. 604671080
Hlásná služba :
Jaroslav Škabraha, Střítež n. B. č. 5, mob. 777729409
Jana Žlebčíková, Střítež n. B. č. 196, tel. 571115296, mob. 604118159

Charita Valašské Meziříčí uspořádala letos již 17. ročník tradiční Tříkrálové sbírky. Smyslem
této celonárodní akce je
vykoledovat finanční prostředky na pomoc potřebným, kteří
se ocitli v nečekané složité
situaci a zdravotně znevýhodněným občanům.
Na území působnosti Charity Valašské Meziříčí se do
koledování zapojilo celkem 317 skupinek koledníků, což
znamená, že do této sbírky se dobrovolně zapojilo
minimálně 1 268 osob, které neodradil od pomoci druhým
ani silný mráz. Ve Stříteži nad Bečvou, kde sbírka probíhala v
sobotu 7. ledna, koledovalo 5 skupinek koledníků.
Letos se podruhé podařilo (na území působnosti Charity
Valašské Meziříčí) překročit hranici
2 miliónu korun. Celkem se od dárců vykoledovalo 2 068 836
Kč (tj. o 32 456 Kč více než loni). Z toho ve Stříteži 27 226 Kč.
Z vybrané částky 58% zůstává místní Charitě.

- Rada obce bere na vědomí aktuální složení
povodňové komise na rok 2017.
- Rada obce schvaluje zadat zpracování PENB –
průkazu energetické náročnosti budov v majetku
obce Ing. Ladislavu Trčkovi, Střítež nad Bečvou č.
173 za cenu 31 500,- Kč bez DPH, 38 115,- Kč vč. DPH
s termínem do 31. 3. 2017.
- Rada obce schvaluje Dodatek č. 14 mezi obcí Střítež
nad Bečvou a TS Valašské Meziříčí, s. r. o. kterým se
upravuje cena za příjem separovaného odpadu –
plastu 0,30 Kč/kg.
- Rada obce bere na vědomí ceník výrobků a služeb
firmy Ekorema Recycling s.r.o. a schvaluje podat
objednávku služeb na rok 2017 na odvoz stavebního
odpadu.
- Rada obce schvaluje domovní řád pro bytový dům
č. 242 s účinností od 18. 1. 2017 a zároveň ruší
Domovní řád ze dne 1. 6. 2008.
- Rada obce bere na vědomí informaci starosty o
schválení žádosti o poskytnutí dotace na
elektrocentrálu od HZS Zlínského kraje a pověřuje
starostu obce obesláním nejméně tří dodavatelů
elektrocentrál.
Zpracování pasportu obecního hřbitova.
Je zpracováno geodetické zaměření obecního hřbitova a
všech hrobových míst. Rozšíření programu Misys o
modul pasport obecního hřbitova zajistí Ing. Michna,
správce programu za cenu cca 8 000,- Kč včetně DPH.
Pasport se využije při zpracování nových nájemních
smluv na hrobová místa, které by měly platit 10 let - od
roku 2018 do roku 2027.
- Rada obce schvaluje zakoupení a zpracování
pasportu obecního hřbitova od firmy MISYS.
- Rada obce schvaluje požádat společnost Ha–vel
family s. r. o., Křišťanova 1049/15, Ostrava – Přívoz,
702 00, o zařazení do počítačového kurzu pro seniory
,, Senioři komunikují 2017“

Výtěžek TKS 2017 Charita Valašské Meziříčí využije na tyto
projekty:
1.Přímou finanční pomoc pro lidi, kteří se ocitnou v nečekané tíživé situaci v regionu působnosti Charity Valašské
Meziříčí
2.Nákup kompenzačních pomůcek pro Pečovatelskou službu v Kelči a Rožnově pod Radhoštěm
3.Finanční podporu Centra sociálně – materiální pomoci
4.Finanční podporu dalších projektů jednotlivých služeb
Charity.
Vedení Charity Valašské Meziříčí tímto upřímně děkuje všem
dárcům, dobrovolníkům a sponzorům, kteří Tříkrálovou
sbírku podpořili. Poděkování patří rovněž obcím, městům a
farnostem za vstřícnost a ochotu pomoci při její organizaci.
Za Charitu Valašské Meziříčí Martina Došková
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Ve školce se bubnovalo

HASIČSKÝ PLES

V lednu jsme měli ve školce zajímavou návštěvu.
Přišel za námi „bubnovací“ klaun.
Netradiční
hudební nástroje, na které nám zahrál, pocházely z
celého světa. Poté jsme spolu s ním bubnovali a moc se
nám to líbilo.

Pokud se podařilo v polovině ledna některým z
vás zaznamenat zvýšenou koncentraci maskovaných lidí v naší obci,
tak to bylo zajisté z důvodu, že všichni mířili
do místní sokolovny na tradiční hasičský ples. Letos
nám sice přišlo o něco méně lidí, ale masky byly o to
nápaditější a ty nejlepší z nich jsme samozřejmě
náležitě ocenili. Mohli jsme zde vidět například
Freddieho Mercuryho, nakažlivé neštovice, Tatranský
čaj a jeho celou rodinu, prsa v jedné podprsence na dvou
lidech, dikobrazy, opaty s jeptiškami a krásnou
skupinovou masku dospělých batolat. Nejsou to
samozřejmě všechny, protože těch byla spousta, ale to
byste se museli přijít přesvědčit osobně. A kdo vydržel,
ten se mohl pokochat a pobavit nádherným vystoupením taneční skupiny Výbor s názvem Berušky.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří nám darovali ceny do tomboly nebo se jakkoliv podíleli na
přípravě plesu či aspoň chtěli, ale nevyšlo jim to. Věřím
totiž, že příští rok se nás na chystání, úklid i večerní
zábavu sejde ještě víc.

DĚTSKÝ KARNEVAL
V sobotu 27.ledna patřila střítežská sokolovna
především dětem. Sešly se společně s rodiči, aby si
zatancovaly a zasoutěžily na dětském karnevalu.
Nechyběly ani laskominy a ocenění těch nejlepších a
nejhezčích masek. Že bylo veselo a že se bylo na co
dívat dokazují i následující fotografie.

Tomáš Fabián

www.striteznb.cz
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Oceněna byla i nejšikovněji a nejvytrvalejší tanečnice

Irena Krausová

Myslivecký ples

Celým večerem provázel člen mysliveckého spolku
Ing. Igor Dobeš, k tanci a poslechu hrála cimbálová
muzika Beskyd a již osvědčená hudební skupina
Gracie. Samozřejmostí byla pěkná výzdoba, vynikající
občerstvení i bohatá tombola. Všichni účastníci plesu
se dobře bavili, někteří až do brzkých ranních hodin.
Děkujeme všem pořadatelům za příjemně strávený
večer. 



Jana Žlebčíková

Tak se nám opět sešel rok s rokem, toto nějak letí, a v
sobotu 4.2. 2017 proběhl v místní sokolovně 8. ročník
Mysliveckého plesu. Pro účastníky letošního ročníku si
členové mysliveckého sdružení připravili dvě příjemná
překvapení. Prvním překvapením byl při zahájení plesu
sborový zpěv Hubertovy družiny, tvořenou členy
mysliveckého sdružení. Nejsem odborník s absolutním
hudebním sluchem, ale musím uznat, že to měli velice
dobře sezpívané. Druhým překvapením bylo
vystoupení členek oddílu moderní gymnastiky ze Zubří.
Tyto se nám představily se sestavou, se kterou získaly
3. místo na Mistrovství světa ve Finsku.
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Zpráva o provozu splaškové kanalizace
Dobrovolného svazku obcí
Vidče a Střítež nad Bečvou za rok 2016.
Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou
zajišťuje provoz splaškové kanalizace v obou obcích.
Výbor DSO pracuje ve složení Ing. Martin Beneš,
starosta obce Střítež nad Bečvou a předseda svazku,
Mgr. Pavel Drda, starosta obce Vidče a místopředseda
svazku, členové výboru za obce Střítež nad Bečvou
RNDr. Ivan Lexa a pan Tomáš Folvarčný, členové
výboru za obec Vidče Ing. Dalibor Kubiš a pan Oldřich
Bury. Ve Stříteži je na splaškovou kanalizaci
připojených 223 domácností. Za rok 2016 odvedla
splašková kanalizace 84872 m3 odpadní vody na
čistírnu do Zašové. V roce 2015 to bylo 75801 m3
odpadní vody. Cena za dodanou odpadní vodu na ČOV
Zašová je na rok 2017 ve výši 10,50 Kč/m3 včetně
DPH. Provoz kanalizace zajišťuje na základě smlouvy
firma Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s.
Cena stočného na rok 2016 byla 24,30 Kč/m3, na rok
2017 je 24,80 Kč/m3. Kanalizace funguje bez větších
problémů, nejslabším místem je čerpací stanice u
Bečvy, kde byla v loňském roce provedena oprava
čerpadel. Poruchy jsou méně časté, ale ucpání čerpadel
je většinou způsobené nečistotami, které podle
kanalizačního řádu do kanalizace nepatří - převážně to
jsou vlhčené ubrousky a živočišné tuky.
Ing. Martin Beneš

NOVOROČNÍ
TURNAJ
přípravky odbíjené
Pro děti a jejich rodiče uspořádal oddíl odbíjené v sobotu 21. 1. 2017 v Sokolovně TJ Sokol Střítež nad
Bečvou od 9 hodin turnaj dvojic. Kdo přišel a měl
zájem, mohl si zahrát. V sokolovně byly vyměřeny 4
volejbalové kurty. Děti si losovaly svého spoluhráče z
řad rodičů. Celkem se turnaje zúčastnilo 14 dětí a
stejný počet dospělých. Hráči byli rozděleni do dvou
skupin. Ve skupinách se hrálo systémem každý s
každým, jednotlivé sety trvaly 7 minut. Všechny děti
dostaly diplom podle umístění ve skupinách.

První skupina
1.Randusová Anetka, Jakubíková
2.Vavrušová Kamilka, Randus
3.Daněk Jirka, Stodůlka
4.Urban Peťa, Daněk; Knápková Terezka, Knápková
5.Petřeková Karolínka, Randýsek; Urbanová Míša, Knápek
Druhá skupina
1.Žlebčíková Klárka, Bělunek
2.Bělunek Tomáš, Daňková
3.Těhanová Kristýnka, Žlebčíková
4.Petřek Marek, Těhan; Daněk František, Vavrušová
5.Bělunek Vašek, Petřeková; Randýsek Adam, Vavruša

Doufáme, že se malým hráčům i dospělým turnaj líbil, a
všichni se znovu zúčastní na turnaje, který chceme
uspořádat na jaře. Touto cestou děkujeme všem, kdo nám
pomohl s pořádáním turnaje.
Za oddíl odbíjené Semančíková, Hronešová

ha-vel family s.r.o.
Vzdělávací a tréninkové centrum
 řišťanova 1049/15,
K
Ostrava – Přívoz, 702 00

SENIOŘI KOMUNIKUJÍ
Vzdělávací a tréninkové centrum ha – vel family
s. r. o. z Ostravy pořádá v rámci projektu SENIOŘI
KOMUNIKUJÍ čtyřdenní bezplatný počítačový
kurz pro seniory – počet 10 seniorů.
Firma má k dispozici mobilní učebnu, obec zajistí
místnost – malý sál v sokolovně. Zájemci se
mohou přihlásit neprodleně na Obecním
úřadu. Přihláška do tohoto projektu musí být
podána do 20. 2. 2017.
Kurz proběhne v období květen – listopad 2017
podle domluvy s obcí.
M. B.

