
Zápis a usnesení z 35. zasedání Zastupitelstva obce Střítež nad Bečvou 

 konaného dne 12. 9. 2022 v 17:00 hod. v malém sále sokolovny. 

 

Přítomni: Ing. Jan Baláš, Ing. Petr Běťák, JUDr. Renata Divínová, Ing. Tomáš Fabián, Tomáš 

Folvarčný, Ing. Pavel Gerla, Miroslava Hlaváčová, Mgr. Eliška Hronešová, Ing. Tomáš Pliska, 

Jaroslav Urban, Ing. Jan Vaculín, Vladislav Vaněk, Matouš Melichařík – příchod 17.17 hod., 

Ing. Igor Dobeš – 17.28 hod. 

 

Omluveni: Ing. Dalibor Švec 

Hosté: / 

Zahájení: 17:00 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 usnášení schopné. 

Dále upozornil, že ze zasedání zastupitelstva je pořizován zvukový záznam. 

 

 

Zapisovatelka:  Eva Vaníčková, DiS. 

Návrhová komise:  JUDr. Renata Divínová, Ing. Tomáš Pliska 

Pro: 10   Proti: 0   Zdržel se: 2       

Ověřovatelé zápisu:  Jaroslav Urban, Ing. Tomáš Fabián   

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 34. zasedání ZO 

4. Stavební záležitosti 

5. Majetkoprávní záležitosti 

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

7. Aktuální informace: Změna ÚP obce 2021-2022, komplexní pozemkové úpravy 

8. Schválení změny rozpočtu obce č. 4/2022 

9. Informace ze zasedání Rady obce 

10. Různé 

11. Závěr 

 

35/2/2022 Zastupitelstvo obce schvaluje návrh programu 35. zasedání Zastupitelstva obce 

Střítež nad Bečvou   

Pro:  12   Proti: 0   Zdržel se: 0    

 

35/3/2022 Zastupitelstvo obce Střítež nad Bečvou bere na vědomí kontrolu usnesení 

z 34. Zastupitelstva obce Střítež nad Bečvou. 

 

 

 

 

Z důvodů prodloužení realizace akce je nutné přistoupit k úpravě uzavřené smlouvy se 

zhotovitelem. 



35/4.1/2022 Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 21987 mezi Obcí 

Střítež nad Bečvou č.p. 193 756 52 Střítež nad Bečvou IČ. 00635839 jako objednatelem a 

firmou COBBLER s.r.o. Zašová č.p. 633, 756 51 Zašová IČ 46578463 + firma REPONT 

s.r.o., Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí IČ 26863057 jako zhotovitelem na zakázku 

„Stezka pro chodce a cyklisty v obci Střítež nad Bečvou“. 

Pro:  13   Proti: 0   Zdržel se: 0    

 

Byla zhotovena dřevěná nosná konstrukce, střešní latě a konstrukce byla dále natřena. Během 

3Q t. r. bude namontována plechová střecha. Konstrukce bude částečně obita prkny. Dále je 

v plánu opravit oplocení sběrného dvora a upravit bránu. 

35/4.2/2022 Zastupitelstvo obce Střítež nad Bečvou bere na vědomí informace o průběhu 

výstavby přístřešku ve sběrném dvoře. 

 

 

Realizace stavební akce se blíží ke konci. Zbývá zhotovit obalovaný asfaltový povrch. Průběh 

prací při realizaci akce se koordinovaly s ČCE s ohledem na rekonstrukci fasády kostela.  

35/4.3/2022 Zastupitelstvo obce Střítež nad Bečvou bere na vědomí informace o průběhu 

realizace akce „Obnova parkovacích ploch před evangelickým kostelem“. 

 

 

 

Narovnání stavu po výstavbě cyklostezky Střítež kostel – Háje 

35/5.1/2022 Zastupitelstvo obce Střítež nad Bečvou schvaluje bezúplatný převod pozemků 

včetně veškerých součástí a příslušenství z vlastnictví obce Střítež nad Bečvou a to pozemků: 

- p. č. 159/48, ostatní plocha, o výměře 61 m2 

- p. č. 159/49, ostatní plocha, o výměře 213 m2 

- p. č. 209/6, ostatní plocha, o výměře 92 m2 

- p. č. 1581/106, ostatní plocha, o výměře 129 m2 

- p. č. 1581/108, ostatní plocha, o výměře 2 m2 

- p. č. 1581/117, ostatní plocha, o výměře 12 m2 

- p. č. 1581/118, ostatní plocha, o výměře 2 m2 

- p. č. 1581/119, ostatní plocha, o výměře 17 m2 

- p. č. 1581/152, ostatní plocha, o výměře 5 m2 

- p. č. 1748, ostatní plocha, o výměře 17 m2 

zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu 

pro Zlínský kraj na LV č. 10001 pro obec Střítež nad Bečvou a k. ú. Střítež nad Bečvou, do 

vlastnictví Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, IČ 70891320; 

Pro: 14    Proti:  0   Zdržel se: 0       

 

35/5.2/2022 Zastupitelstvo obce Střítež nad Bečvou schvaluje bezúplatné nabytí pozemků 

včetně veškerých součástí a příslušenství do vlastnictví obce Střítež nad Bečvou a to pozemků: 

- p. č. 1581/109, ostatní plocha, o výměře 5 m2 

- p. č. 1581/110, ostatní plocha, o výměře 298 m2 

- p. č. 1581/111, ostatní plocha, o výměře 8 m2 

- p. č. 1581/112, ostatní plocha, o výměře 14 m2 

- p. č. 1581/113, ostatní plocha, o výměře 27 m2 

- p. č. 1581/115, ostatní plocha, o výměře 7 m2 

- p. č. 1581/116, ostatní plocha, o výměře 9 m2 

zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu 

pro Zlínský kraj na LV č. 471 pro obec Střítež nad Bečvou a k. ú. Střítež nad Bečvou, od 

Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, IČ 70891320; 

Pro: 13     Proti: 0    Zdržel se: 1       



 

24. 6. 2022 rozhodl MěÚ Valašské Meziříčí, odbor ŽP již potřetí v řadě a vydal Povolení 

k nakládání s podzemními vodami – k jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny vody. 

Bývalý nájemce ST5 se proti rozhodnutí opět odvolal a odvolání podal i spolek Střítežský 

vlk z.s.. Celý případ byl již předán na Krajský úřad ve Zlíně a vše se opět posouvá, prodlužuje.  

Bohužel jsme nemohli využít suchého letního počasí a nízkou hladinu Bečvy pro dokončení 

stavby. Je to velké škoda. 

35/6/2022 Zastupitelstvo obce Střítež nad Bečvou bere na vědomí informace starosty 

o aktuálním stavu cyklostezky. 

 

 

Proběhlo veřejné projednání návrhu 11. 7. 2022 v malém sálu. Předpokládáme, že nový 

ÚP bude schválen do konce roku. 

Komplexní pozemkové úpravy - na druhou polovinu října 2022 je naplánováno projednání 

soupisu nároků s vlastníky pozemků. 

V obci probíhá obnova územního operátu. Mapování probíhá od západní části obce. Majitelé 

jsou jednotlivě zváni katastrálním úřadem na konkrétní termíny. Mapování probíhá obvykle 

v úterky a čtvrtky. 

35/7/2022 Zastupitelstvo obce Střítež nad Bečvou bere na vědomí informace místostarosty 

o průběhu prací na změně č. 2 Územního plánu obce a komplexních pozemkových úpravách. 

  

 

Návrh rozpočtového opatření č. 4/2022 

Příjmy                 +      929 374,00      
Výdaje                +      692 000,00   
 

    

Rozpočet po 4.změně    

          

  
Schválený 

„RO“ 
„RO“ před 
změnou 

Návrh 4. změny  „RO“ po 4. změně 

                

PŘÍJMY 
celkem 

27 975 135,00  28 424 872,05  929 374,00 29 354 246,05 

               

VÝDAJE 
celkem 

37 322 007,22 38 099 007,22 692 000,00 38 791 007,22 

                         

FINANCOVÁNÍ 
celkem 

9 346 872,22 9 674 135,17 -237 374,00 9 436 761,17 

 

35/8/2022 Zastupitelstvo obce Střítež nad Bečvou schvaluje změnu rozpočtu č. 4 / 2022. 

Pro: 13    Proti: 0   Zdržel se: 1     

 

 

- Prodej starého traktoru ZETOR 7011 p. Jiřímu Šmejkalovi - druhému v pořadí,  

po odstoupení firmy z prvního místa. Proběhla platba, přepis a vyřazení z majetku z obce.   

- Podána žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova ve výši 186. 000,-- Kč, celková 

hodnota při realizaci akce 236. 261,--Kč. Rozhodnuto o přiznání dotace bude v období 

12/2022. Nyní již na straně výdajů zapracováno do změny rozpočtu.  

- Obnova parkovacích míst před evangelickým kostelem a bytovým domem  -  jako TDI  

Ing. Karel Trlica, bezpečnostní technik  Ing. Pavel Palát. 



- Zamítnutí přesunu sloupu ČEZ distribuce v chodníku o 1 m za cca 284. 200,- Kč s DPH 

Již na předchozím ZO bylo schváleno položení chráničky ČEZ distribuce, toto v rámci 

realizace akce proběhlo. 

- RO schválila darovací smlouvu s firmou OTHERM Vsetín s.r.o. na  5. 000,-- Kč 

a firmou EMAS elektromateriál a.s. 5. 000,-- Kč. Dále se SDH Střítež n /B, dar 31. 250,- 

Kč na pořízení sportovní stříkačky. 

- Schválení promítání letního kina na hřišti v rámci projektu Valašský letňák 2022 v srpnu 

2022 

- Schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo  - Obnova parkovacích míst před evangelickým 

kostelem a obecním domem, s fa KÁMENBAU s.r.o. Vidče, na méně a vícepráce ve výši 

100.581,13 Kč + DPH. 

- Žádost jednoho ze zastupitelů o předání zvukových nahrávek ze všech jednání ZO za 

roky 2018 až 2022.  Závěr : Zápisy zastupitelstva obsahují projevy osobní povahy a 

osobní údaje třetích osob, které se zúčastnily zasedání, a není v možnostech obce provést 

anonymizaci zvukových záznamů. 

35/9/2022 Zastupitelstvo obce Střítež nad Bečvou bere na vědomí informace starosty obce 

ze zasedání rady obce. 

 

 

 

 

Dále vznesla dotaz na možnost úpravy dopadových ploch pod workoutovými prvky na dolním 

konci – toto není v plánu z důvodu finanční náročnosti skladeb potřebných pro dopadové zóny.      

 

 

Starosta poděkoval všem zastupitelům, za odvedenou práci ve volebním období 2018 - 2022. 

Jmenovitě poděkoval zastupitelům, kteří se rozhodli již nekandidovat v nadcházejících 

komunálních volbách. Dlouholetému zastupiteli a členu výboru DSO Vidče a Střítež panu 

Tomáši Folvarčnému, dlouholeté zastupitelce Mgr. Elišce Hronešové a zastupitelce 

JUDr. Renatě Divínové. 

 

 

Zastupitelstvo obce ukončeno v 18:18 hod. 

Ve Stříteži nad Bečvou, dne 12. 9. 2022 

 

 

Zapisovatelka:  Eva Vaníčková, DiS. v.r. 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Urban v.r.   Ing. Tomáš Fabián v.r. 

 

 

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

  


