
Zápis a usnesení z 33. zasedání Zastupitelstva obce Střítež nad Bečvou 

 konaného dne 27. 4. 2022 v 17:30 hod. v malém sále sokolovny. 

 

Přítomni: Ing. Petr Běťák, JUDr. Renata Divínová, Ing. Igor Dobeš, Tomáš Folvarčný, 

Ing. Pavel Gerla, Matouš Melichařík, Ing. Tomáš Pliska, Ing. Dalibor Švec, Jaroslav Urban, 

Ing. Jan Vaculín, Vladislav Vaněk, Miroslava Hlaváčová – příchod v 17.40 hod. 

 

Omluveni: Mgr. Eliška Hronešová, Ing. Jan Baláš, Ing. Tomáš Fabián 

 

Hosté: Martin Hrbáč, Lukáš Komenda 

 

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:  Ing. Dalibor Švec, Vladislav Vaněk  Pro:12 Proti: 0  Zdržel se: 0      

Ověřovatelé zápisu:  Jaroslav Urban, Matouš Melichařík  Pro:10 Proti: 0 Zdržel se: 2       

 

 

1. Určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 Zákona o obcích) a zapisovatele 

2. Schválení programu 

3. Kontrola usnesení z 32. zasedání ZO 

4. Stavební záležitosti 

5. Majetkoprávní záležitosti 

6. Aktuální informace: Cyklostezka Střítež n.B.- střítežský most 

7. Aktuální informace: Změna územního plánu obce 2021-2022 

8. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2021 

9. Schválení změny rozpočtu obce č. 3 /2022 

10. Informace ze zasedání Rady obce 

11. Různé 

12. Závěr 

 

33/2/2022 Zastupitelstvo obce schvaluje návrh programu 33. zasedání Zastupitelstva obce 

Střítež nad Bečvou        

Pro: 12  Proti: 0   Zdržel se: 0     

 

33/3/2022 Zastupitelstvo obce Střítež nad Bečvou bere na vědomí kontrolu usnesení 

z 32. Zastupitelstva obce Střítež nad Bečvou. 

 

 

 

Majitelé budovy bývalého kina mají záměr objekt rekonstruovat v souladu s územním plánem 

obce. V budově plánují vybudovat 3 bytové jednotky a komerční prostor (kancelář, obchod), 



prostorách promítacího sálu uvažují ještě nad různými alternativami (kancelář, provozovna, 

služby …). Majitelé mají zájem o přilehlé obecní pozemky. Rada obce doporučuje zpracování 

geometrického plánu s dělením pozemků, tak aby na následujících ZO mohly být vyhlášeny 

dvě samostatné výzvy na prodej pozemků. 

33/4.1.1/2022 Zastupitelstvo obce Střítež nad Bečvou bere na vědomí informace o záměru 

rekonstrukce budovy bývalého kina. 

33/4.1.2/2022 Zastupitelstvo obce Střítež nad Bečvou schvaluje úpravu parcel č. 939/1, 940, 

1581/7 a 1699 a vypracování geometrického plánu. 

Pro:  12   Proti: 0   Zdržel se: 0     

 

 

Majitel plantáže vánočních stromků společnost Radhošťtrans spol. s r.o., plánuje plantáž prodat. 

Zájemce o koupi plánuje v části vybudovat chov daňků, v části zachovat plantáž a v severní 

části vybudovat rodinný dům. Kolem celé plantáže plánuje ve stávající trase vybudovat nové 

oplocení. 

33/4.2/2022 Zastupitelstvo obce Střítež nad Bečvou bere na vědomí informace o záměru 

na případnou změnu využití zájemcem o její koupi. 

 

 

Stavba získala stavební povolení. Bylo vypsáno VŘ Marketingový průzkum č. II na výběr 

realizační firmy. 

33/4.3/2022 Zastupitelstvo obce Střítež nad Bečvou bere na vědomí informace o probíhající 

akci.  

 

 

Rekonstrukce probíhá dle časového harmonogramu. Byly vyhloubeny nové základy 

a zabetonovány. Nyní probíhá realizace gabionových stěn a jsou zadány do výroby kovové 

plotové díly. 

33/4.4/2022 Zastupitelstvo obce Střítež nad Bečvou bere na vědomí informace o stavu 

probíhající akce Rekonstrukce oplocení hřbitova ve Stříteži nad Bečvou 

 

Ing. Petr Běťák informoval o aktuálním stavu v plánování opravy kostela ČCE. 

 

 

 

33/5.1/2022 Zastupitelstvo obce Střítež nad Bečvou schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí 

o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, 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. 

Pro: 12    Proti: 0    Zdržel se: 0     

 

33/5.2/2022 Zastupitelstvo obce Střítež nad Bečvou schvaluje Smlouva o smlouvě budoucí 

o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IP-12-8022878, 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. 

Pro: 11   Proti: 0   Zdržel se: 1     



 

 

33/5.3/2022 Zastupitelstvo obce Střítež nad Bečvou schvaluje Smlouva o smlouvě budoucí 

o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IV-12-8023350, 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. 

Pro: 12    Proti: 0   Zdržel se: 0     

 

Do vyhlášeného záměru se přihlásili 3 zájemci. Nejvyšší nabídnutá cena 167. 500,- Kč včetně 

DPH. Záměr na prodej byl schválen na ZO dne 8. 12. 2021 usnesením č. 31/6.4/2021. 

33/5.4/2022 Zastupitelstvo obce Střítež nad Bečvou schvaluje prodej traktoru Zetor 7011, za 

nejvyšší nabídnutou cenu 167. 500,- Kč panu Jaroslavu Křtěnovi, Dlouhá 204/21 Libiš 

27711. V případě neuhrazení nabídkové ceny vítězným zájemcem, schvaluje poté prodej 

druhému zájemci v pořadí a to Jiřímu Šmejkalovi, bytem Střítež nad Bečvou č.p. 77 v ceně 

157. 700,- Kč včetně DPH. 

Pro: 12  Proti: 0   Zdržel se: 0     

 

Do vyhlášeného záměru na prodej pozemku se přihlásili manželé Žlebkovi. Záměr byl schválen 

na minulém ZO dne 2. 3. 2022 usnesením č. 32/6.2/2022. 

33/5.5/2022 Zastupitelstvo obce Střítež nad Bečvou schvaluje prodej parcely č. 1136/10 

o ploše 66 m2, k.ú. Střítež nad Bečvou, za cenu 50 Kč/m2 Petrovi a Janě Žlebkovým 

a pověřuje starostu zajištěním kupní smlouvy a jejím podpisem (náklady na vklad 

do KN ponese kupující). 

Pro: 12  Proti: 0   Zdržel se: 0    

  

 

Narovnání majetkových poměrů po vybudování chodníků a cyklostezky u autobusových 

zastávek Střítež nad Bečvou Hotel Květoň. 

33/5.6/2022 Zastupitelstvo obce Střítež nad Bečvou schvaluje bezúplatný převod nemovitých 

věcí včetně veškerých součástí a příslušenství z vlastnictví obce Střítež nad Bečvou 

v očekávaných výměrách, 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; 

do vlastnictví Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, PSČ 761 90 Zlín, IČO 70891320. 

Pro: 12  Proti: 0   Zdržel se: 0     

 

 

MěÚ Valašské Meziříčí, odbor Životního prostředí vodoprávní úřad nyní pracuje 

na Rozhodnutí o povolení o čerpání vody, a to již třetím v pořadí. Z vodního zdroje ST5 

prameniště Zašová není od 1. 1. 2022 odebírána žádná voda. S dalším využitím ST 5 jako 



vodního zdroje pro dodávku vody se neuvažuje. Studna ST 5 od 1. ledna 2022 stále nebyla 

bývalým nájemcem obci předána. 

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor Životního prostředí a zemědělství zrušil bývalému nájemci 

ST 5 dne 21.3. 2022 Povolení k provozování vodovodu a stavby pro úpravu vody pro veřejnou 

potřebu v obci Střítež nad Bečvou. Bývalý nájemce podal v zákonné lhůtě odpor a nyní bude 

doplňovat prostřednictvím svého právního zástupce samotné zdůvodnění odporu. 

33/6/2022 Zastupitelstvo obce Střítež nad Bečvou bere na vědomí informace starosty 

o aktuálním stavu cyklostezky. 

 

 

Projektant pracuje na změně ÚP č. 2 dle časového harmonogramu. Je naplánováno jednání 

za přítomnosti pracovníků MěÚ Valašské Meziříčí, odbor Územního plánování. 

33/7/2022 Zastupitelstvo obce Střítež nad Bečvou bere na vědomí informace místostarosty 

o průběhu prací na změně č. 2 Územního plánu obce 

 

 

33/8.1/2022 Zastupitelstvo obce Střítež nad Bečvou schvaluje celoroční hospodaření obce 

Střítež nad Bečvou a závěrečný účet obce za rok 2021, a to bez výhrad. 

Pro:  11   Proti: 0   Zdržel se:1      

 

33/8.2/2022 Zastupitelstvo obce Střítež nad Bečvou schvaluje účetní závěrku obce Střítež nad 

Bečvou včetně výsledku hospodaření obce za účetní období roku 2021 sestavenou ke dni 

31.12.2021. 

Pro: 10   Proti: 0   Zdržel se: 2    

 

Návrh rozpočtového opatření č. 3/2022 

 
33/9/2022 Zastupitelstvo obce Střítež nad Bečvou schvaluje změnu rozpočtu č. 3 / 2022. 

Pro: 12   Proti: 0  Zdržel se: 0   

 

 

• Schválení přijetí daru ve výši 15. 000,- Kč od společnosti Vakuum Servis, s.r.o. 

• Schválení přijetí daru ve výši 15. 000,- Kč od Valašského ZOD družstva 

• Schválení Marketingového průzkumu č. II. na akci Obnova parkovacích ploch před 

Evangelickým kostelem a Obecním domem ve Stříteži nad Bečvou 

• SUS Vsetín - úprava krajnic silnice III. tř. vedoucí přes obec + vyčištění vtoků do dešťové 

kanalizace, následně výměna dešťových vpusti 

• Schválení hospodaření MŠ Střítež nad Bečvou za rok 2021 



• Odečet vody v RD č.p. 173: opakované výzvy + opakovaný pokus 

• Odpověď obce JUDr. J. Pelechové na Repliku na předžalobní výzvu k zaplacení částky 

za okna - okna v HZ 

• Odpověď obce na úhradu DPH ze Smlouvy o dodávce pitné vody č. TRL08006 bývalému 

nájemci ST5 

• Pronájem bytu č. 2 v 1NP v dolní obecní bytovce č.p. 242  

• Pronájem bytu č. 9 ve sklepním prostoru v dolní obecní bytovce č.p. 242 

• Rozšíření Studie na plochu před MŠ a HZ o chodníky ve střední části obce od točny 

u Dětského hřiště po kostel ČCE, včetně odbočení do ulice na Záhumení  

• Informace k zelení: rizikové kácení olše, nebezpečná lípa u potoka, suchý javor nad kurty, 

ořez náletu u místní komunikace vedle hřbitova, ořez tújí vedle budovy kina, zrušení 

přerostlé zeleně u HZ 

• Doporučení na prodej staré vlečky – dvounápravového valníku 

• Vyhodnocení nabídek na prodej starého prodej starého obecního traktoru ZETOR 7011 

a doporučení ke schválení na ZO 

• Úprava zeleně před OÚ 

 

33/10/2022 Zastupitelstvo obce Střítež nad Bečvou bere na vědomí informace starosty obce 

ze zasedání rad obce. 

  

 

 

S ohledem na prodej starého obecního traktoru Zetor 7011 a pořízení nových kontejnerů na suť 

a bioodpad se stávající dvounápravový valník nevyužívá a stal se nadbytečným. Rada obce 

doporučuje vyhlásit záměr na jeho odprodej. 

33/11.1/2022 Zastupitelstvo obce Střítež nad Bečvou schvaluje záměr na prodej 

dvounápravového valníku SPZ VS 13-67. Zastupitelstvo si vyhrazuje právo záměr zrušit 

v případě nepodání vhodné nabídky. 

Pro: 10   Proti: 0   Zdržel se: 2 

 

 

 

 

Zastupitelstvo obce ukončeno v 19. 40 hod. 

 

Ve Stříteži nad Bečvou, dne 27. 4. 2022 

 

Zapisovatelka:  Eva Vaníčková, DiS., v.r. 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Urban, v.r.                      Matouš Melichařík, v.r.  

    

 

 

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

  


