
Zápis a usnesení
z 9. zasedání Zastupitelstva obce Střítež nad Bečvou konaného dne 2. 9. 2015 v malém sále 

sokolovny.

Přítomni :
Ing. Martin Beneš, Ing. Tomáš Pliska, RNDr. Ivan Lexa, Ing. Dalibor Švec, Miroslava Hlaváčová,
Mgr. Eliška Hronešová, Dáša Majerová, Ing. Ladislav Trčka,  Ing. Jan Jadrníček, Tomáš Folvarčný, 
Jaroslav Urban , Ing. Igor Dobeš (v 18:45 hod.), Ing. Pavel Gerla, Vladislav Vaněk, Bc. Kateřina 
Dobešová

Zahájení : 18:30 hod

Starosta obce Ing. Martin Beneš přivítal přítomné a konstatoval, že 9. 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  paní Hana Kolečková

Volba návrhové komise : zvoleni byli RNDr. Ivan Lexa, Ing. Dalibor Švec
Volba ověřovatelů zápisu: zvoleni byli Ing. Pavel Gerla, Ladislav Vaněk

1.Schválení programu 9. zasedání ZO :           
Program :
          1.   Schválení programu 9. zasedání Zastupitelstva obce
          2.   Kontrola usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva obce
          3.   Změna rozpočtu č. IX/2015
          4.  Změna rozpočtu č. X/2015
          5.   Majetkoprávní záležitosti
          6.   Stavební záležitosti
          7.   Schválení plánu činnosti kontrolního výboru         
          8.   Informace o zasedání Rady obce
          9.   Různé
9/1/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje  navržený program 9. zasedání Zastupitelstva obce.
Pro: 14   Proti: 0 Zdržel se: 0

2. Kontrola usnesení z 8. zasedání  zastupitelstva obce a úkolů z pochůzek v obci, které se konaly 
dne 10. 6. a 1. 7. 2015.
Poznatky a úkoly z pochůzky:
- Žádost paní Věry Martinkové č. 225 - odstranění náletového porostu z obecního pozemku nad její 
zahradou. – Pozemek má pronajatý Ing. I. Dobeš, ten údržbu zajistí. – dosud neprovedeno.
- Hřiště u MŠ – je nutno natřít hrací prvky – Ing. Beneš: je domluveno, že provede firma p. Repáka. 
RNDr. Lexa: ze sedáku houpačky vystupuje šroub. Ing. Beneš: při jarní revizi toto ještě nebylo, 
opraví se. – Pan Repák opravil houpačky a lezeckou stěnu, brigádníci natřeli hrací prvky a 
lavičky v MŠ.
Vzhledem k zastínění severní stěny MŠ bude vhodné pokácet těsně přiléhající smrk a thuje, 
nahradit vhodnějšími dřevinami. - Stromy byly pokáceny
- Paní J. Žlebčíková: bude potřeba opravit střechu přístřešku u rybníka – zatéká tam.
- Bylo nařezáno obecní dřevo ve firmě Cobbler ve Vidči. Střecha bude vyměněna začátkem 
října panem Josefem Sedláčkem.
- Válečné památníky:
pomník  u kostela – obnovit písmo, očistit sochu T.G.M. – dosud neprovedeno
památník u kina:
Ing. Trčka – udělat údržbu zeleně – provedeno částečně



RNDr. Lexa – opravit stávající oplocení, na podstavci památníku je vyhřezlý kovový prut (levá 
zadní část) – dosud neprovedeno.
Ing. Beneš – práce na válečných památnících by bylo možno hradit i z dotace ministerstva obrany, 
ale jen v částce nad 50 tis. Kč, navíc je vyřizování zdlouhavé. Ing. Trčka nabídl, že by mohl 
prozkoumat možnosti. – dosud nerealizováno.
- Žádost paní Petřekové č. 251 o vyřešení problému s přívalem vody, který při silných deštích stéká 
z budovy bývalého kina na její pozemek. Zchátralá budova už nemá okapy. Ing. Trčka - napsat na 
stavební úřad, který vyzve k nápravě majitele budovy. – dosud neřešeno.
Mostek naproti mateřské škole – zábradlí na jedné straně je vychýlené, nebezpečí úrazu. – šrouby 
dotaženy – měly by se převrtat díry pro šrouby aby byly kolmo.
- Pozemky pana Vahaly – napsat p. Vahalovi, ať své pozemky řádně udržuje. – provedeno s p. 
Vahalou se jednalo. Pozemky nejsou doposud osečeny.
- Navážka na točně nad rybníkem – větší hromada je materiál odstraněný při stavbě cesty na novém 
stavebním obvodu, menší část  - po stavbě p. Divín – ten přislíbil odstranit. – dosud neprovedeno
- Paní Bc. Dobešová – vývěsní skříňky v obci jsou ve špatném stavu, neudržované, neaktuální, lepší 
by snad bylo je odstranit.
- Paní D.Majerová – připomíná vhodnost umístit v obci orientační tabulky. – zatím se nejednalo o 
instalaci orientačních tabulek v obci.
- Cesta do Rače (k panu Fojtíkovi) – parkování u cesty. - V zimě se špatně cesta udržuje. – Výzva 
občanům před začátkem zimního období, aby neparkovali na MK.
- Naproti č.215 je rozbitý rozvaděč Telecomu. Telecomu bylo nahlášeno, řeší Telecom. 
- U „lípy“ zvážit možnost zasadit hrací prvky v klidové zóně, lavičky. - Dosud nerealizováno
- U „lípy“ posunout kontejnery na tříděný odpad od příkopy aby bylo možné vhazovat odpad 
oboustranně. – dosud nerealizováno, provede se, až bude v obci vhodná mechanizace.
Bytovka 242 – svod řeší se i s výměnou rýn na jedné stran domu č. 242
- Písemně vyzvat pana Kořenka o vyklizení příkopy a následně ji obnovit. Při deštích voda
stéká až    ke vchodu bytovky.    – písemně vyzván, zatím bez odpovědi                
- Písemně vyzvat pana Kubešu o posečení svého zarostlého pozemku - vyzván telefonicky sousedy 
a pozemek dal posekat.
- Posekat příkopu v úseku od Malíků k paní Dibelkové - posečeno
- Písemně vyzvat pana Procházku o zvětšení propustku. Průměr propustku je pouze 10 cm u 
ostatních propustků jsou průměry 30 cm. – písemně vyzván, doposud neodpověděl.
- Posekat trávu kolem cukrárny a elektrikářů. – posečeno.
- Zatáčka u posezení  - hotel Květoň. Nepřehledná z důvodu porostu (obecní pozemek) –
neprovedeno.
Obecní vitríny – nechat natřít brigádníky. Rozbité sklo u jedné z vitrín, navíc je to u dětského hřiště.
- Autobusová zastávka u hřiště – rozpadající se schod ( ční tam železný prut a kus dřeva) -
neprovedeno
- Zamykat v určitou hodinu dětské hřiště (předběžně se nabídla paní Hronešová)
- Lávka přes Bečvu – začínají uhnívat nosníky. Bylo by vhodné ji nechat zkontrolovat. – zatím 
nezkontrolováno.
- Dotaz Ing. Trčky – na obecním pozemku mezi Molkovými a č.p. 137 je betonová terasa, pozemku 
je obecní kanalizace – do příštího zastupitelstva bude prověřeno.

9/2/ 2015 Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení z 8. zasedání  zastupitelstva 
obce a pověřuje radu obce vypracováním návrhu řešení umístění vývěsních skříněk v obci.

3. Návrh rozpočtového opatření č. IX/2015

Schváleno na zasedání RO dne 29.07.2015, č. usnesení 14/5/2015.
IX. změna rozpočtu je změnou rozpočtu základního běžného účtu. Navýšení výdajů je kryto 
navýšením příjmů. Financování je beze změny.  Rozpočet FRR Vo Střítež n.B. se nemění.
Příjmová část rozpočtu: + 175 tis. Kč (tř. 2 + 165 tis.Kč, tř. 3 + 10 tis. Kč)
Výdajová část rozpočtu: navýšení celkem o 175 tis. Kč (tř.5 + 143 tis.Kč, tř. 6 + 32 tis. Kč))
Financování: beze změny



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

Schválený 
rozpočet
celkem

Schválený 
FRR 

Schválený 
ZBÚ

Rozp.ZBÚ 
po návrhu 
IX.změně

Rozpočet 
celkem po  
IX.změně

1 Daňové příjmy 8050000 0 8050000 8148000 8148000

2 Nedaňové příjmy 3662000 1000 3661000 3933533 3934533

3 Kapitálové příjmy 0 0 0 20000 20000

4 Přijaté dotace 305900 153000 152900 687687 840687
Příjmy celkem 12017900 154000 11863900 12789220 12943220
Příjmy po konsolidaci (153 tis. 
tvorba FRR VO Střítež n. B. třída 4) 11864900 1000 11863900 12789220 12790220

5 Běžné výdaje 10523000 1000 10522000 12987990 12988990

6 Kapitálové výdaje 255000 0 255000 793000 793000
Výdaje celkem 10778000 1000 10777000 13780990 13781990
Výdaje po konsolidaci (153 tis.
převod na FRR VO Střítež n.B. tř.5) 10625000 1000 10624000 13627990 13628990

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

8 Zapojení části zůstatku BÚ k 31.12.14 830100 -153000 983100 3061770 2908770

8 Financování celkem -1239900 -153000 -1086900 991770 838770

9/3/2015 Zastupitelstvo obce bere na vědomí IX. změnu rozpočtu obce na rok 2015 schválenou 
na zasedání RO dne 29.07.2015, č. usnesení 14/5/2015.

4)   Změna rozpočtu č. X/2015
X. změna rozpočtu je změnou rozpočtu základního běžného účtu. Navýšení výdajů je kryto 
navýšením příjmů.  Rozpočet FRR Vo Střítež n.B. se nemění.
Příjmová část rozpočtu: + 670 tis. Kč (tř. 1 + 170, tř. 2 +500 tis.)
Výdajová část rozpočtu: navýšení celkem o 597 tis. Kč (tř.5 + 376 tis.Kč, tř. 6 +221 
tis. Kč))
Financování: -73 tis.Kč (tř.8)
Ing. Trčka – dotaz k ceně projektů na rekonstrukci budovy č. p.  193 a č.p. 197, zdají se 
mu vysoké. Odpověď: objem prací u obou akcí je velký, jde nejen o budovy, ale i řešení 
úpravy jejich okolí, projekt je pro stavební řízení i stavební povolení, cena projekčních 
prací činí 2 % z předpokládané hodnoty díla. Projekty potřebujeme co nejdříve, aby byly 
dokumenty pro žádost o dotaci. Ing. Trčka – mohlo se s přípravami začít dřív. P. starosta –
dříve na to bohužel nebyly peníze ani časový prostor.
Hodnoty rozpočtu po X. změně:

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

Schválený 
rozpočet
celkem

Schválený 
FRR 

Schválený 
ZBÚ

Rozp.ZBÚ
po návrhu 
X.změny

Rozpočet 
celkem po 
návrhu X.zm.

1 Daňové příjmy 8050000 0 8050000 8318000 8318000

2 Nedaňové příjmy 3662000 1000 3661000 4433533 4434533

3 Kapitálové příjmy 0 0 0 20000 20000

4 Přijaté dotace 305900 153000 152900 687687 840687
Příjmy celkem 12017900 154000 11863900 13459220 13613220
Příjmy po konsolidaci (153 tis. 
tvorba FRR VO Střítež n. B. třída 4) 11864900 1000 11863900 13459220 13460220

5 Běžné výdaje 10523000 1000 10522000 13363990 13364990



6 Kapitálové výdaje 255000 0 255000 1014000 1014000
Výdaje celkem 10778000 1000 10777000 14377990 14378990
Výdaje po konsolidaci (153 tis. 
převod na FRR VO Střítež n.B. tř.5) 10625000 1000 10624000 14224990 14225990

8 Splátky úvěrů -2070000 0 -2070000 -2070000 -2070000
8 Zapojení části zůstatku BÚ k 31.12.14 830100 -153000 983100 2988770 2835770

8 Financování celkem -1239900 -153000 -1086900 918770 765770

9/4/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje X. změnu rozpočtu obce na rok 2015
Pro:  15  Proti: 0   Zdržel se: 0

5.  Majetkoprávní záležitosti
5.1. Záměr na prodej pozemků p. č. 1638/10 a p. č. 1638/12 v k. ú. Střítež nad Bečvou                                                                                       
9/5.1/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru na prodej obecních pozemků p. č. 
1638/10 o výměře 246 m2, ostatní  plocha, neplodná půda a p. č. 1638/12 o výměře 142 m2, 
ostatní plocha, neplodná půda v obci a k. ú. Střítež nad Bečvou.
Pro:  14   Proti:  0  Zdržel se: 1

5.2. Záměr na prodej části  pozemku p. č. 1589/2  v k. ú. Střítež nad Bečvou     

9/5.2./2015 Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru na prodej části obecního pozemku 

p.č 1589/2 o výměře cca 458 m2 a p. č. 1591 o výměře 458 m2 v obci a k. ú. Střítež nad Bečvou.
Pro:  14   Proti: 1  Zdržel se: 0

5. 3. Odkoupení části pozemku st. 51/2 od Jednoty Vsetín, spotřebního družstva.

Představenstvo Jednoty Vsetín, spotřebního družstva přehodnotilo svoje původní stanovisko 

k prodeji nezastavěné části pozemku st. 51/2 a je ochotno tento pozemek o výměře cca 655 m2 

prodat za kupní cenu 75 Kč/m2. Geometrický plán pro rozdělení pozemku zajistí obec, kupní 

smlouvu i s příslušnými věcnými břemeny vypracuje Jednota Vsetín, spotřební družstvo.

9/5.3./2015 Zastupitelstvo obce schvaluje koupi části pozemku –st. 51/2 o výměře cca 655 m2 

od Jednoty Vsetín, spotřebního družstva za kupní cenu 75 Kč/m2.      
Pro:  15   Proti: 0    Zdržel se: 0

5.4.  Výsledky jednání mezi obcí Střítež nad Bečvou a Povodím Moravy s. p., týkající se 
havarijního stavu pevnění potoka Bokšinec ( podle evidence PM ,,Černý potok“).
Preventivní povodňová prohlídka potoka Bokšinec se konala 23. 6. 2015 za přítomnosti úsekového 
technika PM Ing. Poláškové, pracovníků MěÚ Valašské Meziříčí, OŽP, Ing. Maška a JUDR. 
Krchňáka a starosty obce Ing. Beneše. Nedostavil se zástupce SÚS ZK. 
Výsledkem prohlídky bylo – cituji ze zápisu : 
Zúčastnění konstatovali, že břehové opevnění (opěrné zdi) vodního toku v úseku km. 1,5 – 2,2 ( od 
silnice po kostel) jsou na hranici životnosti. V některých krátkých úsecích jsou zdi zborcené a 
zasahují do průtočného profilu, pomístně jsou vypadané kameny. (viz fotodokumentace). V korytě 
se nachází příčné překážky zasahující do průtočného profilu toku (oplocení). Koryto ve spodním 
úseku (0 – 1,5) je zanesené a zarostlé bylinnou vegetací. Zjištěné závady můžou v případě 
povodňové situace a déle trvajících nepříznivých klimatických podmínek zhoršit průběh povodní a 
ohrozit  stabilitu břehu a přilehlé infrastruktury.
Povodí Moravy , s. p. – správce toku sdělil zúčastněným, že v úseku toku cca 1,550 – 2,2 není 
vlastníkem opevnění břehů (neeviduje ve svém majetku).
Obec Střítež nad Bečvou – starosta obce sdělil, že opevnění v úseku toku 1,55 – 2,2 bylo 
vybudováno v minulosti pravděpodobně v akci Z.
MěÚ Val. Meziříčí – vodoprávní úřad doporučuje vyvolat jednání Obce a správce toku ve věci 
úprav práv a povinností k tomuto vodnímu toku včetně povinností vyplývajících  z vlastnictví 
břehového opevnění. Část opevnění je tvořeno opěrnou zdí silnice III/4868 ve správě SÚS 
Zlínského kraje. 



Zápis z jednání ve věci opevnění toku Černý potok v obci Střítež nad Bečvou dne 26. 8. 2015 mezi 
obcí Střítež nad Bečvou a Ing. Zedníčkem – ředitelem závodu Horní Morava, Ing. Burdíkovou a 
Ing. Poláškovou z provozu Val. Meziříčí.
Výsledek jednání – Povodí Moravy s. p. zajistí zpracování pasportizace toku Černý potok pro 
potřeby správce toku včetně vícetisků pro potřeby obce do konce roku 2015.
V případě potřeby údržby toku (sečení, pročištění) Povodí Moravy s. p. provede objednávku Obci 
na provedení prací dle výkazu výčtu prací (výměr) údržby. Tato bude s platností do konce roku 
2015 a dle potřeby bude obnovována.
Po zpracování pasportizace toku bude společné jednání k dořešení majetkoprávních vztahů se 
zástupci dotčených stran a příslušného vodoprávního úřadu.
9/5.4./2015 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty o jednání mezi Povodím 
Moravy, s. p. týkající se havarijního stavu opevnění potoka Bokšinec ( podle evidence PM 
,,Černý potok“) z 23. 6. 2015 a 26. 8. 2015.

6.   Stavební záležitosti
6.1. . Studie projekt rekonstrukce hasičské zbrojnice.
9/6.1./2015 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty o schválení nabídky Radou 
obce na realizaci projektu pro stavební řízení a stavební povolení na akci ,,Revitalizace 
budovy a okolí hasičské zbrojnice ve Stříteži nad Bečvou“, zpracovatel Ing. arch. Kateřina 
Chvílová, Rožnov pod Radhoštěm za cenu 71 500,- Kč.

6.2. Rekonstrukce budovy Obecního úřadu a přilehlého veřejného prostranství.
9/6.2./2015  Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty o schválení nabídky Radou 
obce  na akci ,,Celková rekonstrukce objektu budovy Obecního úřadu ve Stříteži nad 
Bečvou“ Ing. Petrem Vinklárkem, Ateliér PEGAS Rožnov pod Radhoštěm  v ceně 70 000,- Kč 
bez DPH.

7.    Schválení plánu činnosti kontrolního výboru v obci Střítež nad Bečvou

Ze zákona o obcích vyplývají pro kontrolní výbor úkoly:
1. Kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce
2. Kontrolovat dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku
samostatné působnosti

Zastupitelstvo obce pověřuje kontrolní výbor dále těmito úkoly:
1. Kontrolovat vyřizování petic a stížností
2. Kontrolovat kvalitu díla, které obec zaplatí nebo již zaplatila
3. Kontrolovat údržbu majetku obce
4. Kontrolovat využívání majetku obce
5. Kontrolovat dodržování pravidel pro příjem dětí do Mateřské školy
6. Kontrolovat dopravní značení v obci
7. Kontrolovat označení budov číslem popisným
8. Kontrolovat ty skutečnosti, které by mohly poškozovat dobré jméno obce
(například prezentaci obce na internetu, odpadky a černé skládky v obci a jejím okolí)
9/7/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje plán činnosti kontrolního výboru zastupitelstva obce 
Střítež nad Bečvou.
Pro:  14   Proti: 1  Zdržel se: 0

8.   Informace o zasedání Rady obce
9/8/2015 Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o 13., 14. a 15. a 16. zasedání Rady 
obce dne 8.7., 29. 7.  a 5. 8.  2015. a 2. 9. 2015.

9.   Různé
- Paní Majerová – dotaz na přidělování obecních bytů – proč je přiděluje rada obce. Odpověď Ing. 
Beneše – je to v kompetenci RO.  Ing. Trčka – lze přesunout tuto kompetenci na ZO. Odpověď -
zastupitelstvo by si muselo tuto kompetenci převzít. Ing. Švec připomněl, že rozhodování v ZO 
bylo vždy zdlouhavé. P. Folvarčný – na RO se dohodlo, že se budou prodlužovat nájmy jen do 
konce volebního období. Nové zastupitelstvo rozhodne co dál s obecními byty.
D. Majerová stižnost na TKR – pomalý internet, špatný tel. signál. Návrh p. starosty – pozvat Ing. 
Jaška do ZO.






