Zápis a usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva obce Střítež nad Bečvou
konaného dne 2. 3. 2022 v 17:30 hod. v malém sále sokolovny.
Přítomni: Ing. Jan Baláš, Ing. Petr Běťák, JUDr. Renata Divínová, Ing. Igor Dobeš, Ing. Tomáš
Fabián, Tomáš Folvarčný, Ing. Pavel Gerla, Miroslava Hlaváčová, Mgr. Eliška Hronešová,
Matouš Melichařík, Ing. Tomáš Pliska, Ing. Jan Vaculín, Vladislav Vaněk.
Omluveni: Jaroslav Urban, Ing. Dalibor Švec
Zahájení: 17:30 hod.
Starosta obce Ing. Pavel Gerla přivítal přítomné a konstatoval, že 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.
Dále upozornil, že ze zasedání zastupitelstva je pořizován zvukový záznam.

Zapisovatelka:
Eva Vaníčková, DiS.
Návrhová komise: Mgr. Eliška Hronešová, Ing. Jan Baláš
Ověřovatelé zápisu: Ing. Tomáš Pliska, Tomáš Folvarčný

Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 2
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 1

Určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 Zákona o obcích) a zapisovatele
Schválení programu
Kontrola usnesení z 31. zasedání ZO
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko Kelečsko na roky 2022-2024
5. Stavební záležitosti
6. Majetkoprávní záležitosti
6.1. Vyhlášení záměru na bezúplatný převod pozemků mezi obcí a Zlínským krajem
6.2. Vyhlášení záměru na prodej pozemku
7. Informace ze zasedání Rady obce
8. Různé – přesun před Schválení rozpočtu
8.1. Pověření k účasti na valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín a.s.
8.2. Informace sboru ČCE k opravě fasády a střechy Střítežského kostela
9. Schválení změny rozpočtu obce č. 1/2022
10. Závěr
1.
2.
3.
4.

32/2/2022 Zastupitelstvo obce schvaluje návrh programu 32. zasedání Zastupitelstva obce
Střítež nad Bečvou
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

-

Přístřešek ve sběrném dvoře – vydáno stavební povolení, bude zahájena realizace
Územní plán – práce pokračují, proběhne schůzka s projektantem Ing. Savickým
Rekonstrukce části oplocení hřbitova – staveniště bylo předáno firmě provádějící zakázku
a stavba zahájena
Cyklostezka Střítež nad Bečvou-Háje > Vidče – datum pro podání žádosti o dotaci bylo na
žádost obce Vidče přesunuto na 2/2023
Ředitelkou MŠ Střítež nad Bečvou byla jmenována od 1. 2. 2022 Bc. Martina Skýpalová

32/3/2022 Zastupitelstvo obce Střítež nad Bečvou bere na vědomí kontrolu usnesení
z 31. Zastupitelstva obce Střítež nad Bečvou.

32/4/2022 Zastupitelstvo obce Střítež nad Bečvou bere na vědomí Střednědobý plán rozvoje
sociálních služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko na roky 2022-2024 dle
předloženého návrhu.

32/5.1/2022 Zastupitelstvo obce Střítež nad Bečvou schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o
realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, mezi ČEZ
Distribuce, a. s., IČ 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02
Děčín a Obcí Střítež nad Bečvou, IČ: 00635839, Střítež nad Bečvou 193, PSČ: 756 52
s předpokládanou realizační cenou 185. 000,- Kč bez DPH.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0
Projektová dokumentace získala stavební povolení. Realizace je v plánu do konce prázdnin
2022. Přístřešek je v plánu zhotovit převážně svépomocí, kromě výkopových a tesařských
prací. Stavební řezivo je již připraveno v prostoru sběrného dvora. Plánovaná hodnota projektu
je v rozpočtu plánována ve výši 250. 000,- Kč.
32/5.2/2022 Zastupitelstvo obce Střítež nad Bečvou schvaluje realizaci přístřešku ve sběrném
dvoře dle informací starosty.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

32/5.3/2022 Zastupitelstvo obce Střítež nad Bečvou bere na vědomí informace o stavu
probíhající akce.

Řízení převzal zpět Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor Životního prostředí, řízení
pokračuje, převzal jej místo Ing. D. Horsákové Ing. R. Kubáň. Na základě žádostí obce na SFDI
bylo prodlouženo čerpání dotace na obě části akce.
32/5.4/2022 Zastupitelstvo obce Střítež nad Bečvou bere na vědomí informace o stavu
probíhající dotační akce.

Další činnosti na stavbě cyklostezky byly na základě žádosti obce Vidče přesunuty na rok 2023,
s plánovaným termínem podání žádosti o dotaci do 2/2023.
32/5.5/2022 Zastupitelstvo obce Střítež nad Bečvou bere na vědomí informace o stavu
plánované akce.

Jedná se o narovnání vlastnických z důvodu realizace CS Střítež – Střítežský most mezi
Zlínským krajem a obcí.
32/6.1.1/2022 Obec Střítež nad Bečvou vyhlašuje záměr bezúplatného převodu nemovitých
věcí v očekávaných výměrách včetně veškerých součástí a příslušenství z vlastnictví obce
Střítež nad Bečvou, a to pozemků:
- p. č. 1581/120, ostatní plocha, o výměře 2 m2, odděleného z původního pozemku
p.č.1581/20,
- p. č. 1581/130, ostatní plocha, o výměře 7 m2, odděleného z původního pozemku
p.č.1581/20,
- p. č. 1581/126, ostatní plocha, o výměře 18 m2, odděleného z původního pozemku
p. č. 1581/57,
- p. č. 1581/133, ostatní plocha, o výměře 17 m2, odděleného z původních pozemků
p. č. 1086 a p. č. 1581/59, geometrickým plánem č. 690-7225/2020, odsouhlaseným
příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a
k. ú. Střítež nad Bečvou;
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0
32/6.1.2/2022 Zastupitelstvo obce Střítež nad Bečvou schvaluje bezúplatné nabytí nemovitých
věcí do vlastnictví obce Střítež nad Bečvou v očekávaných výměrách včetně veškerých
součástí a příslušenství, a to pozemků:
- p. č. 1565/35, ostatní plocha, o výměře 132 m2, odděleného z původních pozemků
p. č. 1565/1 a p. č. 1565/19,
- p. č. 1565/40, ostatní plocha, o výměře 53 m2, odděleného z původních pozemků p. č. 1565/1
a p. č. 1565/17,
- p. č. 1565/41, ostatní plocha, o výměře 65 m2, odděleného z původního pozemku
p. č. 1565/1,
- p. č. 1565/37, ostatní plocha, o výměře 41 m2, odděleného z původního pozemku
p. č. 1565/17,
- p. č. 1565/38, ostatní plocha, o výměře 14 m2, odděleného z původního pozemku
p. č. 1565/17,
- p. č. 1565/39, ostatní plocha, o výměře 17 m2, odděleného z původního pozemku
p. č. 1565/17,
- p. č. 1565/19, ostatní plocha, o výměře 93 m2, odděleného z původních pozemků
p. č. 1565/1 a p. č. 1565/19,
- p. č. 1565/16, ostatní plocha, o výměře 9 m2, odděleného z původního pozemku
p. č. 1565/16,
- p. č. 1565/36, ostatní plocha, o výměře 16 m2, odděleného z původních pozemků
p. č. 1565/16 a p. č. 1565/17,
- p. č. 1581/132, ostatní plocha, o výměře 3 m2, odděleného z původního pozemku
p. č. 1581/60,
- p. č. 1581/139, ostatní plocha, o výměře 6 m2, odděleného z původního pozemku
p. č. 1581/60,
- p. č. 1581/140, ostatní plocha, o výměře 1 m2, odděleného z původního pozemku
p. č. 1581/60, geometrickým plánem č. 690-7225/2020 odsouhlaseným příslušným
katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Střítež nad
Bečvou; od Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, PSČ 761 90 Zlín, IČO 70891320.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Jedná se o parcelu č. 1136/10 v k.ú. Střítež nad Bečvou o ploše 66 m2.
32/6.2/2022 Zastupitelstvo obce Střítež nad Bečvou vyhlašuje záměr na prodej parcely
č. 1136/10 v k.ú. Střítež nad Bečvou. Zastupitelstvo obce si vyhrazuje právo záměr zrušit bez
udání důvodu.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

32/7.1/2022 Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty o podání žaloby

32/7.2/2022 Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty k nepředání obecního
majetku ze strany Ing. L. Trčky obci.

Ing. L. Trčka se dne 1. 1. 2022 v 10.00 hod nedostavil k odečtu vodoměru v ST 5 a komunikuje
jen písemně. Na místě byli přítomni všichni zástupci RO.
32/7.3/2022 Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty k neuskutečněnému
odečtu vodoměru v ST5 dne 1. 1. 2022 v 10.00 hod.

V období 11,12/2021 byly provedeny kontroly vodoměrů a prováděny odečty stavu vodoměrů
v naší obci. V měsíci 12/2021 byly občany hlášeny stavy vodoměrů, které jsou nezbytné
k fakturaci za odběr vody za rok 2021. O prováděných kontrolách a odečtech vodoměrů byli
občané informováni prostřednictvím obecního rozhlasu, a to opakovaně. Dále byly tyto
informace uvedeny ve Střítežském zpravodaji. Kontrola vodoměru a odečtu vodoměru,
případně nahlášení stavu vodoměru se nepodařilo u RD č.p. 173. Ze strany obce bylo
postupováno následovně:
Dne 25. 11. 2021 pokus o osobní odečet, následně výzva e-mailem, poštou a osobně obyvatelce
domu paní E.T. do rukou 3. 12. 2021. Další výzva ze strany obce odešla 31. 1. 2022 a poslední
výzva 1. 3. 2022.
32/7.4/2022 Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty k neuskutečněnému
odečtu vodoměru v RD LT č.p. 173

Do dnešního dne bylo na obec doručeno za 2,5 měsíce 6 dotazů ze strany LT, které OÚ
neúnosně zaměstnávají, jen stručný výčet některých z doručených a ukázka rozsahu:
23.12.2021
výpočet (kalkulace) Cen pro vodné - roky za 3 roky 2020, 2021, 2022 (3x A4)
02.02.2022
Žádost o výšky hladin vody v obecním vodojemu (cca 1270 hodnot)
15.02.2022
dotaz na Dobrovolný svazek obcí Vidče Střítež: rozsah za 7 let! 2015 - 2021
32/7.5/2022 Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty

32/7.6/2022 Zastupitelstvo obce schvaluje nákup mulčovače v ceně 219. 000,- Kč + DPH
Pro: 12 Proti: 1 Zdržel se: 0

32/7.7/2022 Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty k nákupu nových
vodoměrů

32/7.8/2022 Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty k dodávce a montáži
nového systému MaR ve VDJ obce

32/7.9/2022 Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na vybavení a techniku pro
SDH Střítež nad Bečvou
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

32/8.1/2022 Zastupitelstvo obce deleguje na Valnou hromadu společnosti Vodovody
a kanalizace Vsetín, a.s. Vsetín, konanou dne 26. 5. 2022 starostu Ing. Pavla Gerlu a jako
náhradníka místostarostu obce Ing. Jana Vaculína.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Ing. Petr Běťák informoval zastupitele obce o záměru Sboru ČCE opravit fasádu a střechu
Střítežského kostela – dominanty obce. Fasáda i střecha z dálky působí dojmem, že jsou stále
v dobrém stavu, pokud se však oprava neudělá nyní, bude za pár let oprava několika násobně
nákladnější. Předpokládaný rozpočet opravy je aktuálně cca 2,7 mil Kč. Sbor žádá obec o
příspěvek na opravu.
32/8.2.1/2022 Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o rekonstrukci fasády a střechy
kostela.
Zastupitelé navrhují rozdělit hlasování o výši příspěvku na dva samostatné body, a to nejprve
hlasování o výši příspěvku na rok 2022 a jako druhé hlasování o příspěvku poskytnutém v roce
2023.
32/8.2.3/2022 Zastupitelstvo obce schvaluje způsob hlasování o příslibu výše příspěvku na
opravu kostela pro ČCE ve Stříteži nad Bečvou na roky 2022 a 2023, pro každý rok proběhne
hlasování samostatně.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 4
32/8.2.4/2022 Zastupitelstvo obce schvaluje příslib příspěvku na opravu Střítežského kostela
v roce 2022 ve výši 150. 000,- Kč.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

32/8.2.5/2022 Zastupitelstvo obce schvaluje příslib příspěvku na opravu Střítežského kostela
v roce 2023 ve výši 150. 000,- Kč.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 1

Od 1. 3. 2022 byl zaveden Sazebník úhrad za poskytování informací Dobrovolným svazkem
obcí Vidče Střítež. Je nutno uvést, že členové DSO provádějí svoji činnost bezúplatně a jen na
minimální časový rozsah na DPP je zaměstnána účetní.
32/8.3/2022 Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace místostarosty o činnosti DSO
Vidče a Střítež

Všichni sledujeme aktuální vyhrocenou situaci na Ukrajině a obrovském lidském utrpení. Na
stránkách obce www.striteznb.cz jsou uvedeny možnosti sbírek materiálního vybavení a
potravin v Zašové a Veselé a odkaz na sbírku v Rožnově p/R. Obec Zašová připravuje možnosti
ubytování až pro 40 občanů Ukrajiny v prostorách kláštera vedle kostela.
32/8.5.1/2022 Zastupitelstvo obce schvaluje pomoc Ukrajině ve formě finančního
příspěvku ve výši 50. 000,-- Kč.
Pro: 11 Proti: 1 Zdržel se: 1
32/8.5.2/2022 Zastupitelstvo obce schvaluje pomoc Ukrajině ve formě finančního příspěvku
prostřednictvím organizace CHARITA ČR – Charita pro Ukrajinu
Pro: 11 Proti:0 Zdržel se: 2

Změna rozpočtu č.1/2022
Příjmy

+

358 708,77

Výdaje
Financování

+
-

315 000,00
43 708,77

(pol. 4112,4213)

Splátka úvěru v roce 2022 1 799 960,58

Rozpočet po 1.změně

Schválený
„RO“

„RO“ před
změnou

Návrh 1. změny

„RO“ po 1. změně

PŘÍJMY
celkem

29 975 135,00

29 975 135,00

358 708,77

30 333 843,77

VÝDAJE
celkem

37 322 007,22

37 322 007,22

315 000,00

37 637 007,22

FINANCOVÁNÍ
celkem

11 146 832,80

11 146 832,80

-43 708,77

11 103 124,03

32/9/2022 Zastupitelstvo obce Střítež nad Bečvou schvaluje změnu rozpočtu č. 1 / 2022.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce ukončeno v 19:55 hod.

Ve Stříteži nad Bečvou dne 2. 3. 2022

Zapisovatelka:

Eva Vaníčková DiS. v.r.

Ověřovatelé zápisu: Tomáš Folvarčný v.r.

Starosta:

Ing. Tomáš Pliska v.r.

Ing. Pavel Gerla v.r. Místostarosta: Ing. Jan Vaculín v.r.

