
Zápis a usnesení 

z 24. zasedání Zastupitelstva obce Střítež nad Bečvou konaného dne 9. 12.  2020 

v 17:30  v malém sále sokolovny.  

 
 

Přítomni : Ing. Tomáš Pliska, Ing. Dalibor Švec, Ing. Igor Dobeš, Mgr. Hronešová Eliška, Matouš 

Melichařík, Ing. Jan Baláš, JUDr. Renata Divínová,  Ing. Jan Vaculín, Vladislav Vaněk, Ing. Pavel 

Gerla, Ing. Petr Běťák 

 

 

Omluveni: Ing. Tomáš Fabián, Miroslava Hlaváčová, Tomáš Folvarčný, Jaroslav Urban 

Hosté:  Ing. Helena Dobešová ( od 17:30 hod. do 18:15 hod )., Mgr. Pavel Drda (od 18.30 hod. do 19:05 

hod.) 

 

 

Zahájení : 17:30 hod 

Starosta obce Ing. Tomáš Pliska 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. 

 

1. Určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Zapisovatelkou byla jmenována: Eva Vaníčková, DiS. 

Volba návrhové komise: Ing. Igor Dobeš, Ing. Petr Běťák       Pro: 9    Proti: 0      Zdržel se: 2 

Volba ověřovatelů zápisu: JUDr. Renata Divínová, Matouš Melichařík  

      Pro: 9    Proti: 0      Zdržel se:  2 

 

2. Schválení programu 

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

2.    Schválení programu 
3.    Strategický plán Dobrovolného svazku obcí Mikroregion VmK na období 2020-2030 
4.    Program kofinancování sociálních služeb na rok 2021 
5.    Kontrola usnesení z 23. zasedání ZO 
6.    Majetkoprávní záležitosti 
7.    Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
8.    Dohoda obcí o změně katastrálního území, která je shodná s hranicí obce. 
9.    Změna rozpočtu č.5/2020 
10.  Schválení rozpočtu na rok 2021 
11.  Schválení rozpočtového výhledu na roky 2022,2023 
12.  Územní plán 
13.  Informace ze zasedání  
14.  Různé 
15.  Závěr 
 
24/2/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje návrh programu 24. zasedání zastupitelstva obce Střítež 

n. Bečvou           

      Pro: 11  Proti: 0 Zdržel se: 0                       

 

3. Strategický plán Dobrovolného svazku obcí Mikroregion VmK na období 2020-2030 

24/3/2020 Zastupitelstvo obce Střítež nad Bečvou schvaluje „Strategický plán Dobrovolného 

svazku obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko na období 2020-2030“ dle předloženého 

návrhu. 

Pro: 11     Proti: 0       Zdržel se: 0 



4. Program kofinancování sociálních služeb na rok 2021 

24/4.1/2020 Zastupitelstvo obce Střítež nad Bečvou schvaluje „Program kofinancování sociálních 

služeb na rok 2021“ dle předloženého návrhu. 

Pro: 11      Proti: 0       Zdržel se: 0 

 
24/4.2/2020 Zastupitelstvo obce Střítež nad Bečvou schvaluje mimořádný příspěvek 

na kofinancování sociálních a souvisejících služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko 

do rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko na rok 2021 

ve výši 85 500 Kč (tj. 100 Kč na 1 obyvatele - 855 obyvatel dle ČSÚ ke dni 31.12.2019). 

Pro: 11      Proti: 0       Zdržel se: 0 

5. Kontrola plnění úkolů z minulého ZO 

24/5/2020 Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení z 23. zasedaní ZO  

 

6. Majetkoprávní záležitosti 

6.1. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – Smlouva o zřízení služebnosti 

24/6.1./2020 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti mezi CETIN – Českou 

telekomunikační infrastrukturou a.s. a obcí Střítež nad Bečvou na stavbu 

,,16010-044459VPIC Střítež nad Bečvou, úprava silnice  III_4868“                                            

 

   Pro: 11    Proti: 0    Zdržel se: 0 

 

6.2. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti 

24/6.2/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti-věcného břemene 

č. IV-12-8015802 Zubří, U Bečvy 1381, Brano, VNK na pozemku parc. č.305/8 v k.ú. Střítež nad 

Bečvou mezi obcí Střítež nad Bečvou jako budoucí povinnou a ČEZ Distribuce, a.s. jako budoucí 

oprávněnou, zastoupenou firmou ARPEX MORAVA s.r.o.  a pověřuje starostu obce podpisem 

smlouvy.                                                                           

   Pro:11     Proti: 0    Zdržel se: 0 
 

6.3. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. Střítež nad Bečvou 

24/6.3/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje převod následujících pozemků ve vlastnictví obce 

Střítež nad Bečvou do vlastnictví Zlínského kraje v k.ú. Střítež nad Bečvou: 

Pozemek p.č. 159/48  - 61m2;  p.č. 159/49 – 213m2; p.č. 209/6 – 92m2; p.č. 1581/106 – 129m2; 

p.č. 1581/108 – 2m2; p.č. 1581/117 – 17m2; p.č. 1581/118 – 2m2; p.č. 1581/119 – 17m2; p.č. 1748 – 

17m2 a převod následujících pozemků ve vlastnictví  Zlínského kraje do vlastnictví obce Střítež 

nad Bečvou v k.ú. Střítež nad Bečvou:  

pozemek p.č.  1581/109 – 5m2; p.č. 1581/110 – 298 m2; p.č. 1581/111 – 8m2; p.č. 1581/112 – 14m2; 

p.č. 1581/113 – 27m2; p.č. 1581/115 – 7m2; p.č. 1581/116 – 9m2. 

 

                                                               Pro: 11     Proti: 0     Zdržel se: 0 

 
6.4. Smlouva o budoucí smlouvě o bezúplatném převodu díla darovací smlouvou 

24/6.4/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě 

o bezúplatném převodu díla darovací smlouvou uzavřená mezi obcí Střítež nad Bečvou č.p. 193 

jako budoucí nabyvatel-obdarovaný a manželi Zdeňkem a Dášou Majerovými, Střítež nad Bečvou 

č. 242, jako budoucími převodci-dárci. 

Dárci se zavazují, že vybudují na své náklady v termínu do 31.března 2021 stavbu – vodní dílo 

„Prodloužení vodovodu a kanalizace“ a poté ho bezúplatně převedou do vlastnictví obce Střítež 

nad Bečvou. 

Pro: 9     Proti: 0     Zdržel se: 2 
 



 

7. Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

24/7.1/2020 Zastupitelstvo obce Střítež nad Bečvou schvaluje Rozhodnutí 

o poskytnutí dotace na akci 117D8210C3320 „Obnova parkovacích ploch před Evangelickým 

kostelem a Obecním domem ve Stříteži nad Bečvou ve výši Kč 1.000.000,-. 

Pro: 10     Proti: 0     Zdržel se: 1 

 

24/7.2/2020 Zastupitelstvo obce Střítež nad Bečvou schvaluje Rozhodnutí 

o poskytnutí dotace na akci 117D8210H4476 „Obnova a vybudování hřiští ve Stříteži nad Bečvou 

v celkové výši Kč 746.911,-. 

Pro: 11     Proti: 0     Zdržel se: 0 

 

24/7.3/2020 Zastupitelstvo obce Střítež nad Bečvou schvaluje Rozhodnutí 

o poskytnutí dotace na akci 117D8210G3584 „Revitalizaci hřbitova ve Stříteži nad Bečvou ve výši 

Kč 499.628,-. 

Pro: 10     Proti: 0     Zdržel se: 1 

 

8. Dohoda obcí o změně hranice katastrálního území, která je shodná s hranicí obce 

24/8/2020 Zastupitelstvo obce Střítež nad Bečvou schvaluje Dohodu obcí o změně hranice 

katastrálního území, která je shodná s hranicí obce. 

Změnou kat. hranice přejde do k.ú. Veselá u Valašského Meziříčí z k.ú. Střítež nad Bečvou 1217 

m2. 

Změnou kat. hranice přejde do k.ú. Střítež nad Bečvou z k.ú. Veselá u Valašského Meziříčí 1217 

m2. 

Pro: 11    Proti: 0      Zdržel se: 0 

9. Změna rozpočtu č.5/2020 

24/9/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu č.5/2020 dle přiložené tabulky takto: 
Rozpočet po 5. změně 
 

  
Schválený „RO“ 

 
„RO“ před změnou 

 
Návrh 5. změny  

 
„RO“ po 5. změně 

 
PŘÍJMY celkem 

        
18.545.001,00 

 
39.464.566,65 

 
+ 4.249.088,00 

 
43.713.654,65 

 

 
VÝDAJE celkem 

       
30.434.079,00 

 
49.944.528,66 

 
+ 330.570,88 

 
50.275.099,54 

 

 
FINANCOVÁNÍ 
celkem 

          
11.889.078,00 

       
10.479.962,01 

 
-3.918.517,12 

    
 6.561.444,89  

Splátky úvěrů    2.040.295,00 
 

Zapojení části 
zůstat. BÚ k 1.1. 

   8.601.739,89 
 

 

Pro: 11   Proti: 0       Zdržel se: 0 

 

10.Schválení rozpočtu na rok 2021 

24/10.1/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu na rok 2021 a návrh rozpočtu FRO 

vodovodu Střítež nad Bečvou.  

                                                                                                        Pro:10   Proti: 0      Zdržel se: 1 



 

Rozpis rozpočtu obce na rok 2021 je přílohou tohoto zápisu a zastupitelstvo ho bere na vědomí.        

 

10.2. Schválení VPS o poskytnutí neinvestiční dotace pro TJ Sokol Střítež nad Bečvou 

24/10.2/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční 

dotace z rozpočtu obce Střítež nad Bečvou č. 1/2021 mezi obcí Střítež nad Bečvou jako 

poskytovatelem dotace a TJ Sokol Střítež, z.s. jako příjemcem dotace. Dotace je poskytována na 

opravy a údržbu pronajatých sportovišť a výdajů nutných pro chod sportovních oddílů TJ Sokol 

Střítež z.s. a činí pro rok 2021 100 000,- kč. 

                                                   

 Pro: 11    Proti:0      Zdržel se: 0 

 

11. Schválení rozpočtového výhledu na roky 2022 a 2023 

24/11/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý rozpočtový výhled na roky 2022 a 

2023. Návrh rozpočtového výhledu je přílohou tohoto zápisu.                                  

 

 Pro: 11    Proti: 0     Zdržel se: 0 
 

12. Územní plán 

Starosta obce Ing. Pliska seznámil přítomné s důležitostí a obsáhlostí související se změnou územního 

plánu a sdělil jim, že k projednání úprav územního plánu bude svoláno samostatné ZO v období 1/2021 

Současně bylo navrženo pověřit jednoho zastupitele obce Střítež nad Bečvou jako určeného zastupitele 

pro účely jednání ve věci územně plánovací dokumentace. 

 

24/12/2020 Zastupitelstvo obce Střítež nad Bečvou pověřuje ke spolupráci s pořizovatelem územně 

plánovací dokumentace, tj. s Městským úřadem Valašské Meziříčí, odborem územního plánování 

a stavebního řádu ve smyslu ust. § 6 odst. 5 písm. f) ve spojení s § 47 odst. 1 a 4, § 51 odst. 1 a 3, § 

53 odst. 1 a § 67 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon) ve znění pozdějších předpisů, jako určeného zastupitele Ing. Tomáše Plisku – starostu 

obce, a to po dobu celého volebního období.  

 

Pro: 11     Proti: 0      Zdržel se: 0 

13. Informace ze zasedání RO 

- zadání projektové dokumentace na výstavbu kanalizace na lokalitě Vahalovo – výstavba nových RD 

- projekt na oplocení hřbitova 

- noví nájemníci v bytovém domě č. 242 paní Pščolková od 11/2020 a paní Fabiánová od 1/2021 

- informace ke knihovnímu řádu 

- informace k vánočnímu stromu v obci Střítež nad Bečvou 

Dále RO informovala o mimořádné události „Obálka s klíčem “ – na OÚ přišel Ing. Trčka, 

s odůvodněním, že zalomil klíč ve dveřích od kanceláře TL projektu, kterou si pronajímá v Hasičském 

domě. Zjistil, že původní klíč není na OÚ v zapečetěné obálce. Obálka s klíčem byla uložena v trezoru 

OÚ. Ing. Trčka vyjádřil své podezření, že došlo k pokusu o vniknutí do nebytových prostor, které 

nahlásil na Policii České republiky. K podání vysvětlení byli přizváni Ing. Pliska a bývalá referentka 

OÚ, jejíž rukou byla obálka nadepsána.   

 

Starosta obce Ing. Pliska obdržel písemný dotaz z obce Vidče ke stavu mostu přes řeku Bečvu vzhledem 

k možnosti stoupající hladiny řeky Bečvy ve směru ze Stříteže nad Bečvou a k dokončení realizace 

„Cyklostezka pro chodce a cyklisty v Obci Střítež nad Bečvou“. 

 

Ing. Gerla předložil tři fotografie, které zaznamenávají stav mostu. Dále předložil sdělení 

z MěÚ Valašské Meziříčí ze dne 24.8.2020 kde je uvedeno, že „Při ohledání na místě speciální stavební 



úřad zjistil, že stavba je řádně zabezpečena proti vniknutí cizích osob mobilním drátěným oplocením 

a zabezpečena červenobílými páskami, dále bylo zjištěno, že dešťové vody ani při intenzivních srážkách 

ze silnice ani mostního objektu silnice třetí třídy na staveniště nestékají.“ 

Dále seznámil přítomné s výsledkem měřením průjezdu Obcí Střítež nad Bečvou v období, kdy byla 

uzavřena silnice z Vidče do Rožnova pod Radhoštěm.  

Práce na realizaci stavby cyklostezky byly v tomto roce zatím pozastaveny. K tomuto byly předloženy 

tyto dokumenty. 

- Rozhodnutí odboru životního prostředí vodoprávního odboru ze dne 1.9.2020 – Povolení 

nakládání s podzemními vodami - k jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny  

- Sdělení odboru životního prostředí vodoprávního odboru ze dne 14.10.2020 - sdělení 

k překročení hladiny olova v podzemní vodě – „Žádným rozborem nebyly překročeny hodnoty 

olova v podzemní vodě nad hodnotami danými vyhláškami pro tento účel. Jedná se o 

epizodickou záležitost, ve které může hrát svou roli stará kontaminace zemin olovem v okolí 

komunikací“ 

Proti těmto rozhodnutím se Ing. Trčka odvolal ke Krajskému úřadu a ten vše vrátil k projednání 

MěÚ ve Valašském Meziříčí. 

    

24/13/2020 Zastupitelstvo obce Střítež nad Bečvou bere na vědomí informace ze zasedání RO. 

 

14. Různé 

Ing. Švec – upozornil na nutnost opravy bytového domu č.p. 242, byt paní Doležalové, zatéká od 

svodu dešťové kanalizace. ZO pověřilo starostu obce zjištěním stavu a zajištěním opravy 

 

Mgr. Hronešová – upozornila na stav na dětském hřišti u kapličky. Vjezd dětí na kole. 

ZO pověřuje starostu, zajistit, zakoupit, stojan na jízdní kola 

 

Matouš Melichařík – upozornil na nevyhovující stav oken na poště, který připomínkovala pracovnice 

pošty. Ing. Pliska - je v plánu okna měnit na poště, ale i v kancelářích obecního úřadu. Výhledově 

v roce 2021  

 

JUDr. Divínová – se dotázala na stav po ukončených prací na sídelní zeleni u kostela. Vyčnívající 

plechové obrubníky u chodníku.  

Ing. Pliska – vznese dotaz na realizátora prací  

    

14.1. Záměr na prodej 

24/14.1/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru na prodej požárního vozidla-AVIA, 

registrační značka VSA 26-28. 

Pro: 11    Proti: 0      Zdržel se: 0 
 

15. Závěr 

Zastupitelstvo obce ukončeno ve 20.05 hod. Návrh termínu pro další ZO  1/2020       v 17:30 hod. 

 

Ve Stříteži nad Bečvou dne 14.12. 2020 

 

 

Zapisovatelka:           ______________________ 

 

Ověřovatelé zápisu:   ______________________                               ____________________ 

 

Starosta:                    Ing. Tomáš Pliska v.r.                    Místostarosta   ____________________ 

 


