Zápis a usnesení
z 11. zasedání Zastupitelstva obce Střítež nad Bečvou konaného dne 25. 11. 2015 v malém
sále sokolovny.
Přítomni :
Ing. Martin Beneš, RNDr. Ivan Lexa, Ing. Dalibor Švec, Miroslava Hlaváčová, Mgr. Eliška
Hronešová, Dáša Majerová, Ing. Jan Jadrníček, Tomáš Folvarčný, Jaroslav Urban , Ing. Igor Dobeš,
Ing. Pavel Gerla, Bc. Kateřina Dobešová.
Omluveni: Ing. Tomáš Pliska, Ing. Ladislav Trčka, Vladislav Vaněk
Zahájení : 17:00 hod
Starosta obce Ing. Martin Beneš přivítal přítomné a konstatoval, že 11. 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 Mgr. Eliška Hronešová, Dáša Majerová.
Volba ověřovatelů zápisu: zvoleni byli Ing. Pavel Gerla, Miroslava Hlaváčová.
1. Schválení programu 11. zasedání ZO
Program :
1. Schválení programu 11. zasedání ZO
2. Kontrola usnesení z 10. zasedání ZO
3. Nemocnice ve Valašském Meziříčí – finanční dar na rekonstrukci stravovacího provozu.
4. Majetkoprávní záležitosti
5. Stavební záležitosti
6. Vodoprávní záležitosti
7. Žádost o dotaci pro JSDH Střítež na rok 2016
8. Projednání a schválení OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
9. Veřejnoprávní smlouva mezi obcí Střítež nad Bečvou a Městem Valašské Meziříčí na
vykonávání působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací.
10. XII. změna rozpočtu obce na rok 2015
11. Plán činnosti kontrolní komise
12.Informace o zasedání Rady obce
13. Různé
11/1/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program 11. zasedání Zastupitelstva obce.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
2. Kontrola usnesení z 10. zasedání ZO
11/2/2015 Zastupitelstvo obce bere na vědomí plnění usnesení z 10. zasedání ZO ze dne 29. 10.
2015.
3. Nemocnice ve Valašském Meziříčí – finanční dar na rekonstrukci stravovacího provozu.
11/3/2015 Zastupitelstvo obce nesouhlasí s poskytnutím příspěvku na investiční akci
,,Nemocnice Valašské Meziříčí – rekonstrukce stravovacího provozu“
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 1
4. Majetkoprávní záležitosti
4.1. Kupní smlouva se smlouvou o zřízení služebnosti
11/4.1./2015 Zastupitelstvo obce ruší Kupní smlouvu se smlouvou o zřízení služebnosti mezi
JEDNOTOU, spotřebním družstvem ve Vsetíně jako prodávajícím a oprávněným a obcí
Střítež nad Bečvou jako kupující a povinnou na parcelu č. 1736 o výměře 705 m2 ze dne 29.
10. 2015, č. usnesení 10/4.1./2015.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

11/4.2.2015 Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu se smlouvou o zřízení služebnosti
mezi JEDNOTOU, spotřebním družstvem ve Vsetíně jako prodávajícím a oprávněným a obcí
Střítež nad Bečvou jako kupující a povinnou na parcelu č. 1736 o výměře 705 m2 ze dne 29.
10. 2015. Kupní cena činí 75,- Kč/m2. Služebnost chůze a jízdy na pozemku č. 1736
k panujícímu pozemku p. č. st. 51/2 jsou zřizovány bezúplatně.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

4.2. Smlouva o zřízení služebnosti na parcelu č. 1730/1.
11/4.2./2015 Zastupitelstvo obce ruší Smlouvu o zřízení služebnosti na parcelu č. 1730/1 mezi
JEDNOTOU Vsetín, spotřebním družstvem jako oprávněným a obcí Střítež nad Bečvou jako
povinnou. Touto smlouvou se zřizuje bezúplatně služebnost inženýrské sítě a služebnost
okapu na parcelu č. 1730/1, č. usnesení 10/4.2./2015
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se:0
Dostavil se zastupitel obce Ing. Igor Dobeš.

11/4.3./2015 Zastupitelstvo obce ruší kupní smlouvu a smlouvu o zřízení služebnosti mezi obcí
Střítež nad Bečvou a Tomášem a Janou Štuskovými, oba bytem Střítež nad Bečvou č. 8 na p.
č. 1497/27 o výměře 116 m2 a p.č. 1497/28 o výměře 5 m ze dne 1. 7. 2015, č. usnesení
8/5.3./2015.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se:0

11/4.4./2015 Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu a smlouvu o zřízení služebnosti
mezi obcí Střítež nad Bečvou a Tomášem a Janou Štuskovými, oba bytem Střítež nad Bečvou
č. 8 na p. č. 1497/27 o výměře 116 m2 a p.č. 1497/28 o výměře 5 m a pověřuje starostu obce
podpisem kupní smlouvy.
Pro: 10

Proti: 0 Zdržel se: 1

5. Stavební záležitosti
Jsou rozpracovány projekty na rekonstrukci Obecního úřadu a Hasičské zbrojnice
11/5/2015 Zastupitelstvo obce bere na vědomí stav rozpracovaných projektů Obecního úřadu
a Hasičské zbrojnice.
6. Vodoprávní záležitosti
Úkol z 10. zasedání ZO zůstává. Starosta informoval členy zastupitelstva o Závěrečném
vyhodnocení stavby ,, Odkanalizování obcí Vidče a Střítež nad Bečvou“ ze strany SFŽP.
11/6/2015 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o Závěrečném vyhodnocení akce
,Odkanalizování obcí Vidče a Střítež nad Bečvou“ ze strany SFŽP.
Dostavil se zastupitel obce Jaroslav Urban.

7. Žádost o dotaci pro JSDH Střítež na rok 2016
11/7/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje podat žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu
Zlínského kraje pro rok 2016 na požární techniku nebo věcné prostředky požární ochrany
jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje ve výši 84 000,- Kč.
Pro: 11

Proti: 0 Zdržel se: 0

8. Projednání a schválení OZV o místních poplatcích.
11/8/2015 Zastupitelstvo obce ruší Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o místních poplatcích
a schvaluje Obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích č. 1/2015 s účinností od 1.1.2016.
Pro: 11

Proti: 0 Zdržel se: 0

9. Veřejnoprávní smlouva mezi obcí Střítež nad Bečvou a Městem Valašské Meziříčí na
vykonávání působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací.
Dne 14. 10. 2015 vešel v platnost zákon č. 268/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 131/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/200 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu) ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 31. 12. 2015.
Podle nového znění § 16, odst. 1 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění platném
od 31. 12. 2015 je uvedeno: ,,(1) Pro stavbu dálnice, silnice, místní komunikace a veřejně
přístupné účelové komunikace je speciálním stavebním úřadem příslušný silniční správní úřad.“
Na základě těchto skutečností nebude městský úřad, odbor územního plánování a stavebního řádu
vykonávat působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací pro obce v jeho
působnosti. Od 31. 12. 2015 budou působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech místních
komunikací vykonávat jednotlivé obce. Městský úřad bude jako obecný stavební úřad vydávat
pouze územní rozhodnutí o umístění místních komunikací. Pokud příslušné obce nebudou chtít
vykonávat působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací, měla by se celá
záležitost řešit v souladu s ustanovením § 63 odst. 1. zákona č. 128/2000, o obcích (obecní zřízení)
a to uzavřením veřejnoprávní smlouvy s městem Valašské Meziříčí.
11/9/2015 Zastupitelstvo obce souhlasí na základě informace o novele zákona o pozemních
komunikacích s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s městem Valašské Meziříčí podle § 63
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), o výkonu veškeré přenesené
působnosti související s výkonem státní správy v oblasti speciálního stavebního úřadu ve
věcech místních komunikací, vyplývajících z ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a pověřuje starostu obce zasláním
žádosti o uzavření veřejnoprávní smlouvy na MěÚ Valašské Meziříčí.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

10. XII. změna rozpočtu obce na rok 2015
11/10/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje XII. změnu rozpočtu obce na rok 2015.
XII. změna rozpočtu je změnou rozpočtu základního běžného účtu. Navýšení výdajů je kryto
navýšením příjmů. Financování – snížení zapojení zůstatku BÚ k 31.12.2015, protože navýšení
příjmů je vyšší než navýšení výdajů. Rozpočet FRR Vo Střítež n.B. se nemění.
Příjmová část rozpočtu: +730 568 Kč (tř. 1 + 20 000,-- Kč, tř. 2 +682 117,-- Kč, tř. 4 +28 451,-Kč)
Výdajová část rozpočtu: navýšení celkem o 272.800 Kč (tř.5 )
Financování: - 457 768,-- Kč (tř.8)
třída

Rekapitulace rozpočtu obce Střítež nad Bečvou 2015 po návrhu XII.změny – skládá se z rozpočtu ZBÚ a FRR
VO obce Střítež nad Bečvou
Schválený
Schválený Rozp.ZBÚ Rozpočet celkem
rozpočet
Schválený ZBÚ
po návrhu po návrhu
celkem
FRR
XII.změny XII.zm.

1 Daňové příjmy

8050000

0

8050000

8379000

8379000

2 Nedaňové příjmy

3662000

1000

3661000

6658650

6659650

0

0

0

20000

20000

4 Přijaté dotace
Příjmy celkem
Příjmy po konsolidaci (153 tis. tvorba
FRR VO Střítež n. B. třída 4)

305900
12017900

153000
154000

152900
11863900

670538
15728188

823538
15882188

11864900

1000

11863900

15728188

15729188

5 Běžné výdaje

10523000

1000

10522000

14005290

14006290

6 Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Výdaje po konsolidaci (153 tis. převod
na FRR VO Střítež n.B. tř.5)
8 Splátky úvěrů
8 Zapojení části zůstatku BÚ k 31.12.14

255000
10778000

0
1000

255000
10777000

1104000
15109290

1104000
15110290

10625000
-2070000
830100

1000
0
-153000

10624000
-2070000
983100

14956290
-2070000
1451102

14957290
-2070000
1298102

8 Financování celkem

-1239900

-153000

-1086900

-618898

-771898

3 Kapitálové příjmy

11. Plán činnosti kontrolní komise
PLÁN KONTROL 2015 / 2016
kontrolního výboru Střítež nad Bečvou
• plnění usnesení zastupitelstva a rady obce (2x až 3x)
• výskyt černých skládek odpadu (2x až 3x)
• stav dopravního značení v obci (2x)
• funkčnost veřejného osvětlení (1x až 2x)
• stav dětského hřiště u točny (1x)
• stav visuté lávky přes Bečvu (1x)
(Plán kontrol je pouze seznamem - pořadí vykonávání bude výbor
volit dle roční doby, počasí a potřebnosti.
Tento plán byl schválen usnesením číslo 2 kontrolního výboru.
ŘÁD ČINNOSTI
kontrolního výboru Střítež nad Bečvou
schválený usnesením výboru číslo 1 dne 9. 11. 2015
1) Kontrolní výbor (dále jen výbor) provádí kontroly na základě svého plánu kontrol, předloženého
zastupitelstvu.
2) Vždy nejméně 10 dnů předem oznámí výbor datum kontroly osobě, která za kontrolované věci
zodpovídá (dále jen zodpovědná osoba). Pokud taková osoba neexistuje, oznámí datum kontroly
starostovi.
3) Každou kontrolu vykonají společně nejméně dva členové výboru. Výbor tedy nemůže pověřit
kontrolou pouze jediného svého člena.
4) O každé kontrole bude ručně napsán protokol (originál), jeho přílohou mohou být fotografie,
pořízené při kontrole. Originál protokolu bude mít tuto strukturu: číslo protokolu, datum provedené
kontroly, co bylo kontrolováno, kde kontrola proběhla, kdo byli kontrole přítomní, průběh kontroly,
výborem zjištěná fakta, počet pořízených fotografií, vyjádření zodpovědné osoby, podpisy
přítomných. (Součástí vyjádření odpovědné osoby by měla být adresa její elektronické poštovní
schránky, na kterou si přeje poslat kopie dokumentů.)
5) Originál protokolu o kontrole bude dodatečně přepsán textovým editorem. Přepis protokolu se již
nebude podepisovat, ale bude vněm konstatováno, kdo podepsal originál.
6) Usnesení výboru se vždy vyjádří k vykonaným kontrolám a k obsahu protokolů. Usnesení
výboru může dále obsahovat doporučení pro zastupitelstvo popřípadě i návrh usnesení
zastupitelstva.
7) Výbor bude archivovat všechny dokumenty (originály protokolů, fotografie, přepisy protokolů,
usnesení).
8) Po přijetí usnesení výbor rozešle dokumenty (přepisy protokolů, fotografie a usnesení)
elektronickou poštou/ všem členům zastupitelstva obce (včetně členů výboru/ zodpovědné osobě
11/11/2015 Zastupitelstvo obce bere na vědomí plán kontrol a řád činnosti kontrolního
výboru.
Dostavila se zastupitelka obce Bc. Kateřina Dobešová.

11.Informace o zasedání Rady obce
11/12/2015 Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o zasedání Rady obce ze dne 11. 11.
2015.
12. Různé
12.1. Městská policie Valašské Meziříčí - zajišťování veřejného pořádku pro obce regionu
Valašsko- –Meziříčsko–Kelečsko. Navýšení strážníků o 10, v současné době je jich 29. Roční
výdaje na jednoho strážníka jsou 560 000,- Kč/rok vč. DPH. Rozpočítáno na počet obyvatel
mikroregionu by činily náklady 300 Kč na obyvatele a rok. Pro obec Střítež nad Bečvou by to činilo
255 000,- Kč.
11/12.1./2015 Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty o možnosti zajišťování
veřejného pořádku Městskou policií Valašské Meziříčí.

