Zápis a usnesení
z 15. zasedání Zastupitelstva obce Střítež nad Bečvou konaného dne 25. 5. 2016 v 17:30
v malém sále sokolovny.
Přítomni :
Ing. Martin Beneš, RNDr. Ivan Lexa, Tomáš Folvarčný, Ing. Pavel Gerla, Vladislav Vaněk, Ing.
Ladislav Trčka, Ing. Tomáš Pliska, Ing. Igor Dobeš (17.45), Mgr. Eliška Hronešová (18.00),
Jaroslav Urban
Omluveni: Bc. Kateřina Dobešová, Ing. Jan Jadrníček, Dáša Majerová, Miroslava Hlaváčová, Ing.
Dalibor Švec.
Zahájení : 17:30 hod
Starosta obce Ing. Martin Beneš přivítal přítomné a konstatoval, že 15. 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 Jana Žlebčíková
Volba návrhové komise : zvoleni byli Tomáš Folvarčný a Ing. Tomáš Pliska
Volba ověřovatelů zápisu: zvoleni byli Jaroslav Urban a Vladislav Vaněk
1. Schválení programu
Program:
1. Schválení programu
2. Kontrola usnesení z 14. zasedání ZO.
3. Změna č. 4 rozpočtu obce na rok 2016 - vzetí na vědomí
4. Stavební záležitosti
5. Majetkoprávní záležitosti
6. Přefinancování úvěrů u KB
7. OZV o místních poplatcích
8. Spolufinancování sociálních služeb z obecních rozpočtů
9. Program rozvoje obce
10. Změna č. 5 rozpočtu obce na rok 2016
11. Jednací řád zastupitelstva obce
12. Změna územního plánu obce.
13. Informace o zasedání rady obce
14. Projednání výsledků kontroly výkonu samostatné působnosti provedené dne 31. 3. 2016
ministerstvem vnitra, odborem veřejné správy, dozoru a kontroly.
15. Projednání zpracování studie na železniční zastávku Střítež
16. Delegování zástupce obce na valnou hromadu VaK Vsetín, a.s. dne 2. 6. 2016
17. Různé
15/1/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program 15. zasedání Zastupitelstva obce.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
2. Kontrola usnesení z 14. zasedání ZO.
K b. 7 – program rozvoje obce – byla zpracována analytická část pracovníky MAS Rožnovsko.
K b. 14 – žádost o aktualizaci Územního plánu obce a o vypracování zprávy o uplatňování
Územního plánu byla podána na MěÚ Valašské Meziříčí.
Úkoly z různého:
- zpráva o provozu kanalizace nesplněno
- o úpravě živého plotu s p. Kratinou se zatím nejednalo, musí se vyřešit více problémů
- o parkovacích místech v centru obce rada zatím nejednala
- místní komunikace ke Křížku k dopravnímu značení se musí vyjádřit Dopravní inspektorát Vsetín.
Úkoly zůstávají na příští zasedání zastupitelstva obce.
15/2/2016 Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení z 14. zasedání ZO.

3. Změna č. 4 rozpočtu obce na rok 2016- vzetí na vědomí
Příjmová část rozpočtu: navýšení celkem o 467.900,-- Kč (80.900,-- Kč tř. 4, 387.000,-- Kč.
tř.2))
Výdajová část rozpočtu: navýšení celkem o 142.900,-- Kč (neinvestiční výdaje tř.5)
Financování: o 325.000,-- Kč snížení zapojení zůstatku k 31.12.2015
Hodnoty rozpočtu po IV. změně:
Příjmy po konsolidaci
12 903 437,-- Kč
Výdaje po konsolidaci
14 050 060,-- Kč
Financování celkem
+1 146 623,-- Kč
z toho financování výdaje (splátky úvěrů)
- 2 070 000,-- Kč
z toho financování příjmy (zapoj.části zůst.fin.prostř.k 31.12.2015 +3 216 623,-- Kč
Rekapitulace rozpočtu obce Střítež nad Bečvou 2016 po návrhu IV.změny – skládá se
třída z rozpočtu ZBÚ a FRR VO obce Střítež nad Bečvou
Rozp.ZBÚ Rozpočet
Schválený po návrhu celkem po
Schválený Schválený ZBÚ
IV.změny návrhu
rozpočet
FRR
IVzm.
1 Daňové příjmy

8359000

0

8359000

8374000

8374000

2 Nedaňové příjmy

3786001

1000

3785001

4267001

4268001

20000

0

20000

20000

20000

306600

153000

153600

241436

394436

154000 12317601 12902437

13056437

3 Kapitálové příjmy
4 Přijaté dotace
Příjmy celkem
Příjmy po konsolidaci (153 tis.
tvorba FRR VO Střítež n. B.
třída 1)
5 Běžné výdaje
6 Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Výdaje po konsolidaci (153 tis.
převod na FRR VO Střítež n.B.
tř.5)
8 Splátky úvěrů
Zapojení části zůstatku BÚ
8 k 31.12.15

12471601

1000 12317601 12902437
12318601
12176960
1263000
13439960

12903437
1000 12175960 12939060
0

1263000

12940060

1263000

1263000

1000 13438960 14202060

14203060

1000 13285960 14049060
13286960
-2070000
3038359

0 -2070000
-153000 3191359

-2070000
3369623

14050060
-2070000
3216623

8 Financování celkem
+968359 -153000 +1121359 +1299623 +1146623
15/3/2016 Zastupitelstvo obce bere na vědomí schválení IV. změny rozpočtu obce na rok
2016.
4. Stavební záležitosti
4.1. Hasičská zbrojnice
Žádost o dotaci na projekt ,,Revitalizace objektu hasičské zbrojnice a okolí“ byla podána na HZS
Zlínského kraje dne 27. 4. Jedná se o dotaci na rok 2017. Bylo zahájeno stavební řízení. Byl
zpracován položkový rozpočet. Celková cena s DPH je 13 814 004,39 Kč, stavební rekonstrukce
samotné budovy je na 8 913 400,80 Kč.
15/4.1./2016 Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o průběhu stavebního řízení na
akci ,,Revitalizace objektu hasičské zbrojnice a okolí“

4.2. Studie úpravy prostoru u sokolovny
Rada obce schválila koncepci Ing. arch. Chvílové na zpracování koncepce veřejného prostoru před
sokolovnou. Byla vybrána varianta 1 a na základě nabídky bude vypracována dokumentace na
jejímž základě bude provedena úprava, nejlépe ještě v letošním roce. Cena za dokumentaci je
14 500,- Kč.
15/4.2./2016 Zastupitelstvo obce schvaluje vypracování dokumentace pro úpravu veřejného
prostoru před sokolovnou
Ing. arch. Chvílovou za cenu 14 500,- Kč.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 1
4.3.Úprava veřejného prostranství v okolí evangelického kostela ve Stříteži nad Bečvou.
Ing. arch. Chvílová vypracovala architektonickou studii, která řeší ve dvou resp. ve třech variantách
prostranství před kostelem, sousedící park v okolí sochy T. G. Masaryka a navazující prostory
v okolí křižovatky, autobusových zastávek, parkoviště a hranice přilehlých obecních pozemků.
Varianta 1 bez přesunu sochy T.G.M.
Varianta 1A posun sochy po ose směrem k faře
Varianta 2 posun sochy T.G.M. a její otočení zády k obecnímu bytovému domu.
15/4.3./2016 Zastupitelstvo obce bere na vědomí předložené návrhy řešení úpravy veřejného
prostranství v okolí evangelického kostela.
4.4. Architektonická studie úpravy obecního hřbitova.
Architektonická studie navazuje na původní nedokončenou úpravu hřbitova řešením nových
urnových míst a přístupových cest, opravu (výměnu oplocení), úpravu horní brány, návrh nové
doprovodné zeleně. Termín provedení studie do 15. 6. 2016. Studie byla zadána Ing. arch.
Chvílové.
15/4.4./2016 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o přípravě architektonické studie
úpravy obecního hřbitova.
5. Majetkoprávní záležitosti
5.1. Záměr na prodej obecního pozemku p.č. 1581/8.
Jedná se o prodej pozemku u č.p. 40 o výměře 20m2 z důvodu lepšího vjezdu k rodinnému domu.
15/5.1./2016 Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru na prodej obecního pozemku –
části parcely č. 1581/8 o výměře cca 20 m2 v k. ú. Střítež nad Bečvou.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
5.2. Záměr na prodej obecního pozemku p.č. 971/2 část a 1581/59 část.
Jedná se o pozemek u č.p. 17.
15/5.2./2016 Zastupitelstvo obce neschvaluje vyhlášení záměru na prodej obecního pozemku –
části parcely č. 971/2 část a 1581/59 část o výměře cca 20 m2 v k. ú. Střítež nad Bečvou.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 1
5.3. Smlouva o zřízení věcného břemene (služebnosti) k zemní přípojce NN na parc. č. 1497/26
v k. ú. Střítež nad Bečvou (Solanský).
15/5.3./2016 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-128010995, Střítež n. .B., p.č. 1497/26, Solanský, NNK mezi firmou ČEZ Distribuce, a.s.,
zastoupenou na základě plné moci firmou ARPEX Morava s.r.o.jako oprávněnou a obcí
Střítež nad Bečvou jako povinnou na uložení zemního vedení NN na p.č. 1477/28, trvalý travní
porost a p. č. 1497/8 ostatní plocha v k. ú. Střítež nad Bečvou. Náhrada za zřízení věcného
břemene činí 1210,- Kč včetně DPH.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
5.4. Stezka pro chodce a cyklisty ke Střítežskému mostu.
Vytyčení pozemků pro směnu mezi vlastníky pozemků a obcí proběhne 26. 5. Na základě souhlasu
všech stran budou zhotoveny geometrické plány a vypracovány směnné smlouvy.

15/5.4./2016 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty o přípravě směny pozemků a
směnných smluv pro akci Stezka pro chodce a cyklisty ke Střítežskému mostu.
5.5. Cenová nabídka na projektové práce na akci Stezka pro chodce a cyklisty ke Střítežskému
mostu.
Základní trasu stezky od zastávky u Květoňa po cyklostezku Bečva projektoval Ing. Šafář.
Vzhledem k tomu, že je snaha mít ucelený projekt, který by řešil bezpečnou dopravu chodců a
cyklistů z centra obce přes Střítežský most po křižovatku silnic III/4868 a I/35 bylo osloveno
několik projektantských firem, aby podaly nabídku na zpracování projektu včetně napojení na
centrum obce a na křižovatku u střítežského mostu. Firma, která je schopna předat projektovou
dokumentaci pro územní rozhodnutí do 31. 7. je Ing. Leoš Zádrapa , Juřinka 131, 757 01 Valašské
Meziříčí. Návrh řešení stezky pro chodce a cyklisty včetně napojení na stávající komunikace
v rámci obce, nové samostatné pěší lávky včetně statického posouzení a dále doplnění veřejného
osvětlení podél trasy chodníku včetně inženýrské činnosti pro zajištění územního rozhodnutí je
s nabídkovou cenou za projektové a inženýrské práce vč. DPH 107 690,- Kč.
15/5.5./2016 Zastupitelstvo obce souhlasí zadat vypracování projektu pro územní rozhodnutí
(DÚR) na akci ,,Stezka pro chodce a cyklisty od hotelu Květoň ke Střítežskému mostu“ Ing.
Leošovi Zádrapovi , Juřinka 131, 757 01 Valašské Meziříčí v termínu do 31. 7. 2016 za cenu
107 690,- Kč. Konkrétně se jedná o úsek od autobusové zastávky ,,Střítež n.B. –rozcestí“ po
autobusovou zastávku ,,Květoň – směr Vidče“.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
5.6. Koupě pozemků p. č. 29/15
Jedná se o pozemky ve vlastnictví pana Šrámka z č.p. 155 (ostatní plocha, ostatní komunikace) p.č.
29/15 – 73 m2 a p.č. 1628/11 ( ostatní plocha, neplodná půda) – 167m2. Cena celkem za 240 m2 činí
dle dohody 4.800,- Kč.
15/5.6./2016 Zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemku p. č. 29/15, ostat. plocha, ostatní
komunikace o výměře 73 m2 a p. č. 1628/11, ostatní plocha, neplodná půda o výměře 167 m2
od pana Zdeňka Šrámka, nar. 24.6. 1931, Střítež nad Bečvou č. 155 za dohodnutou kupní
cenu 4 800,- Kč a pověřuje starostu obce uzavřením kupní smlouvy.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 1
5.7. Prodej části pozemku 1581/59 o výměře 9 m2 v k. ú. Střítež nad Bečvou
Žádost podali manželé Tkačíkovi. Záměr na prodej byl schválen minulé ZO. Pozemek se nachází za
jejich plotem. Prodejní cena činí 180,- Kč za 9m2.
15/5.7./2016 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku parc. č. 1581/91, ostatní plocha,
jiná plocha o výměře 9 m2 v katastrálním území obce Střítež nad Bečvou manželům
Radovanu a Zuzaně Tkačíkovým, Střítež nad Bečvou č. 286 za kupní cenu 180,- Kč a
pověřuje starostu uzavřením kupní smlouvy.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
6. Přefinancování úvěrů u KB
15/6.1./2016 Zastupitelstvo obce schvaluje přefinancování úvěru u Komerční banky a.s. na
projekt ,,Opravy povrchu místních komunikací ve Stříteži nad Bečvou“ s pevnou sazbou do
doby splatnosti úvěru 0,98% p.a. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem
úvěrové smlouvy.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
15/6.2./2016 Zastupitelstvo obce schvaluje přefinancování úvěru u Komerční banky a.s. na
projekt ,,Odkanalizování obce Střítež nad Bečvou“ s pevnou sazbou do doby splatnosti úvěru
0,98% p.a. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem úvěrové smlouvy.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
15/6.3./2016 Zastupitelstvo obce schvaluje přefinancování úvěru u Komerční banky a.s. na
projekt ,,Cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy – Střítež nad Bečvou“ s pevnou sazbou do
doby splatnosti úvěru 0,98% p. a. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem
úvěrové smlouvy.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0

7. OZV o místních poplatcích
16/7.1./2016 Zastupitelstvo obce ruší OZV č. 2/2015 , o místních poplatcích
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
16/7.2./2016 Zastupitelstvo obce schvaluje OZV č. 1/2016, o místních poplatcích s účinností od
1. 6. 2016.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
8. Spolufinancování sociálních služeb z obecních rozpočtů
K této problematice se uskutečnila dne 24. 5. 2016 porada obcí a poskytovatelů sociálních služeb na
MěÚ ve Valašském Meziříčí. Pro malou účast zástupců obcí bylo dohodnuto řešit tuto
problematiku na Valné hromadě V-M-K.
15/8/2016 Zastupitelstvo obce odkládá bod 8.- Spolufinancování sociálních služeb z obecních
rozpočtů až po projednání v orgánech Mikroregionu Valašskomeziříčsko –Kelečsko.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
9. Program rozvoje obce
V březnovém zpravodaji byl dotazník, který vyplnilo 20 občanů. Byla zpracována analytická část,
která bude po doplnění rozeslána. Následně bude celý materiál projednán v Radě obce a
v Zastupitelstvu obce a případně schválen.
15/9/20146 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o průběhu prací na Programu rozvoje
obce Střítež nad Bečvou.
10. Změna č. 5 rozpočtu obce na rok 2016
V. změna rozpočtu je změnou rozpočtu základního běžného účtu. Rozpočet FRR Vo Střítež n.B. se
nemění.
Příjmová část rozpočtu: navýšení celkem o 1 000.000,-- Kč (tř.2))
Výdajová část rozpočtu: navýšení celkem o 899.000,-- Kč (neinv.výdaje tř.5+437 tis.,
inv.výdaje tř.6 +462tis.)
Financování: o 101.000,-- Kč snížení zapojení zůstatku k 31.12.2015 (tř. 8)
Hodnoty rozpočtu po V. změně:
Příjmy po konsolidaci
13 903 437,-- Kč
Výdaje po konsolidaci
14 949 060,-- Kč
Financování celkem
+1 045 623,-- Kč
z toho financování výdaje (splátky úvěrů)
- 2 070 000,-- Kč
z toho financování příjmy (zapoj.části zůst.fin.prostř.k 31.12.2015 +3 115 623,-- Kč
Rekapitulace rozpočtu obce Střítež nad Bečvou 2016 po návrhu V.změny – skládá se z rozpočtu
třída ZBÚ a FRR VO obce Střítež nad Bečvou
Rozp.ZBÚ Rozpočet
Schválený
Schválený Schválený po návrhu celkem po
rozpočet
FRR
ZBÚ
V.změny návrhu Vzm.
1 Daňové příjmy

8359000

0

8359000

8374000

8374000

2 Nedaňové příjmy

3786001

1000

3785001

5267001

5268001

3 Kapitálové příjmy

20000

0

20000

20000

20000

306600

153000

153600

241436

394436

12471601

154000 12317601 13902437

14056437

12318601

1000 12317601 13902437

13903437

12176960

1000 12175960 13376060

13377060

4 Přijaté dotace
Příjmy celkem
Příjmy po konsolidaci (153 tis.
tvorba FRR VO Střítež n. B. třída 1)
5 Běžné výdaje
6 Kapitálové výdaje

1263000

Výdaje celkem

13439960

0

1263000

1725000

1725000

1000 13438960 15101060

15102060

Výdaje po konsolidaci (153 tis.
převod na FRR VO Střítež n.B. tř.5)
8 Splátky úvěrů
8 Zapojení části zůstatku BÚ k 31.12.15
8 Financování celkem

13286960
-2070000
3038359

1000 13285960 14948060
0 -2070000 -2070000
-153000 3191359 3268623

14949060
-2070000
3115623

+968359

-153000 +1121359 +1198623

+1045623

15/10/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje V. změnu rozpočtu obce na rok 2016.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
11. Jednací řád zastupitelstva obce
15/11/2016 Zastupitelstvo obce odkládá schválení Jednacího řádu zastupitelstva obce na
příští zasedání zastupitelstva obce.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
12. Změna územního plánu obce.
K dnešnímu datu přišly ještě dvě žádosti o změnu využití území v rámci změny Územního plánu
obce Střítež nad Bečvou:
12.1. Žádost o změnu využití území na parcele č. 209/1 ve vlastnictví Milana a Vlasty Krausových,
Střítež nad Bečvou č. 157 z plochy pro drobnou výrobu a výrobní služby na plochu pro individuální
bydlení.
15/12.1./2016 Zastupitelstvo obce schvaluje v rámci aktualizace Územního plánu obce Střítež
nad Bečvou žádost manželů Milana a Vlasty Krausových, Střítež nad Bečvou č. 157 na změnu
využití území z plochy pro drobnou výrobu a výrobní služby na plochu pro individuální
bydlení na parcele č. 209/1 v obci a k. ú. Střítež nad Bečvou. Náklady spojené s pořízením
změny využití území hradí žadatelé.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 1
12.2. Žádost o změnu využití území na parcele č. 1521/13 ve vlastnictví pana Lukáše Martinka,
Borová 1697, 75661 Rožnov pod Radhoštěm z plochy orná půda na plochu pro individuální
bydlení.
15/12.2./2016 Zastupitelstvo obce schvaluje v rámci aktualizace Územního plánu obce Střítež
nad Bečvou žádost pana Lukáše Martinka, Borová 1697, 75661 Rožnov pod Radhoštěm o
změnu využití území na parcele č. 1521/13 z plochy orná půda na plochu pro individuální
bydlení. Náklady spojené s pořízením změny využití území hradí žadatel. Žadatel po obci
nepožaduje zajištění inženýrských sítí.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
13. Informace o zasedání rady obce ze dne 6. 4. a 27. 4. 2016.
15/13/2016 Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o zasedáních rady obce ze dne 6. 4.
a 27. 4. 2016
14. Projednání výsledků kontroly výkonu samostatné působnosti provedené dne 31. 3. 2016
ministerstvem vnitra, odborem veřejné správy, dozoru a kontroly.
Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u obce Střítež nad Bečvou na základě
ustanovení § 129 a násl. zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů byl odeslán členům zastupitelstva obce, kteří se s ním mohli seznámit ještě před konáním
zasedání ZO. V protokolu o kontrole bylo chybně uvedeno, že v obci je zvoleno 7 členné
zastupitelstvo. Proti uvedení chybného údaje o počtu zastupitelů byla podána námitka v zákonné
lhůtě. Dnes jsme obdrželi odpověď, kde se konstatuje, že se námitka zamítá, protože se nejedná o
nesprávnost kontrolního zjištění, ale pouze o nesprávnost v protokolu o kontrole, která je napravena
dodatkem protokolu o kontrole Při kontrole byla shledána následující porušení:
bod 7. 1) Zprávy - porušení ustanovení §14 odst.5 písm d) Zákona 106/1999 o svobodném přístupu
k informacím: v případě žádosti č.j. 242/2015 došlo k překročení zákonem stanovené lhůty,
požadované informace obec poskytla až 28.den po doručení žádosti. K tomuto konkrétnímu
porušení nelze již přijmout nápravné opatření. Pro zamezení opakování porušení byli pracovníci
obce především důrazně poučeni o stanovených lhůtách

