
Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Stříteže nad Bečvou,

konaného dne 10. 11. 2014, od 17:30 hodin.
Přítomni : 
Ing. Martin Beneš, Ing. Igor Dobeš, Bc. Kateřina Dobešová, Tomáš Folvarčný, Ing. Pavel 
Gerla, Miroslava Hlaváčová, Mgr. Eliška Hronešová, Ing. Jan Jadrníček, RNDr. Ivan Lexa, 
Dáša Majerová, Ing. Tomáš Pliska, Ing. Dalibor Švec, Ing. Trčka Ladislav, Jaroslav Urban, 
Vladislav Vaněk.
Občané: Jana Žlebčíková

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Střítež nad Bečvou (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo 
zahájeno v 17:35 hodin nejstarším členem zastupitelstva RNDr. Ivanem Lexou („dále jako 
„předsedající“).
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno osvědčení o 
zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů 
ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta 
uplynula dne 24. 10., žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o 
obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Střítež nad Bečvou zveřejněna v souladu se 
zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 31. 10. do 10. 11. Současně byla zveřejněna na 
„elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1)
konstatoval, že přítomno je 15 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 členů 
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke 
složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že 
odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v 
platném znění).
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o 
obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu 
vykonávat svědomitě, v zájmu obce Střítež nad Bečvou a jejích občanů a řídit se Ústavou a 
zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu 
pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2) Žádný člen 
zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou

1.Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pana Tomáše Folvarčného a Ing. Jana Jadrníčka a 
zapisovatelkou paní Hanu Kolečkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před 
hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům.
1/1/2014 Zastupitelstvo obce Stříteže nad Bečvou určuje ověřovateli zápisu pana Tomáše 
Folvarčného a Ing. Jana Jadrníčka a zapisovatelkou paní Hanu Kolečkovou.
Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdrželi se: 1
Předsedající odevzdal zapisovateli koncept zápisu z ustavujícího zasedání.



2. Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům 
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu 
navrhl doplnit bod 3.7. – přidělení podpisových práv k bankovním účtům. Před hlasováním 
dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům. Předsedající dal 
hlasovat o návrhu programu.
Navržený program:
1.      Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2.      Schválení programu
3.      Volba starosty a místostarosty
3.1.   Určení počtu místostarostů
3.2.   Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
         (§ 71 zákona o obcích).
3.3.   Určení způsobu volby starosty a místostarosty (místostarostů)
3.4.   Volba starosty
3.5.  Volba místostarosty (místostarostů)
3.6.   Volba členů rady obce
3.7.   Přidělení podpisových práv k bankovním účtům
4.      Zřízení finančního a kontrolního výboru
4.1.   Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
4.2.   Volba předsedy finančního výboru
4.3.   Volba předsedy kontrolního výboru
4.4.   Volba členů finančního výboru
4.5.   Volba členů kontrolního výboru
5.      Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72
        zákona o obcích)
6.    Schválení jednacího řádu zastupitelstva obce
7.    Rozpočtové opatření č. 9/2014
8.     Zmocnění rady obce k provádění rozpočtových opatření
9.      Schválení smlouvy č. 14211734 o poskytnutí dotace na akci ,,Kompostování v obci 
         Střítež nad Bečvou“ mezi Státním fondem životního prostředí ČR a obcí Střítež nad
        Bečvou.
10.    Různé
1/2/2014 Zastupitelstvo obce Stříteže nad Bečvou schvaluje navržený program ustavujícího 
zasedání:
Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se 0

3.volba starosty a místostarosty
3.1. Určení počtu místostarostů:
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo dva místostarosty. Jiné návrhy nebyly vzneseny, 
proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným 
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
1/3.1./2014Zastupitelstvo obce Stříteže nad Bečvou schválilo zvolení dvou místostarostů.
Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0 , Zdrželi se: 0
3.2. Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako
dlouhodobě uvolnění:
Předsedající dále navrhl, aby jen funkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněná ve 
smyslu § 71 zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána 
možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno 
nebylo.



1/3.2./2014 Zastupitelstvo obce Stříteže nad Bečvou v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) 
zákona o obcích určuje, že jen pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva 
dlouhodobě uvolněn.
Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0

3.3. Určení způsobu volby starosty :
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty   veřejně 
hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. V případě tajné volby 
budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovací urny, 
následně budou předsedajícím spočítány a členům zastupitelstva bude umožněno výsledek 
sčítání zkontrolovat. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu 
způsobu hlasování. 
Člen zastupitelstva Ing. Švec podal návrh na tajné hlasování. Předsedající dal o tomto návrhu 
hlasovat:
1/3.3./2014Zastupitelstvo obce Stříteže nad Bečvou  neschvaluje tajný způsob volby starosty  
postupem uvedeným předsedajícím. Volba starosty bude veřejná.
Výsledek hlasování: Pro: 5 , Proti: 8, Zdrželi se: 2
Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po 
nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých 
kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení 
konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.
3.4.Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty.
Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Ing. Dalibor Švec navrhl zvolit do funkce 
starosty Ing. Martina Beneše. Ing. Beneš kandidaturu přijal. Před hlasováním byla dána 
možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno 
nebylo. Nebyly podány žádné další návrhy .
1/3.4./2014 Zastupitelstvo obce Stříteže nad Bečvou   volí starostou Ing. Martina Beneše.
Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0 , Zdrželi se: 1
Po zvolení převzal starosta Ing. Martin Beneš vedení zasedání (dále veden jako 
„předsedající“).
3.5. Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty.
Byly podány následující návrhy: 
Člen zastupitelstva Vladislav Vaněk navrhl zvolit do funkce místostarosty Ing. Pavla Gerlu.
Ing. Pavel Gerla kandidaturu přijal.
Člen zastupitelstva Ing. Igor Dobeš navrhl zvolit do funkce místostarosty Ing. Tomáše Plisku.
Ing. Tomáš Pliska kandidaturu nepřijal.
Člen zastupitelstva Ing. Tomáš Pliska navrhl zvolit do funkce místostarosty Ing. Igora 
Dobeše.
Ing. Igor Dobeš kandidaturu nepřijal.
Člen zastupitelstva Tomáš Folvarčný navrhl zvolit do funkce místostarosty Jaroslava Urbana.
Jaroslav Urban kandidaturu přijal.
Člen zastupitelstva Jaroslav Urban navrhl zvolit do funkce místostarosty Ing. Dalibora Švece.
Ing. Dalibor Švec kandidaturu nepřijal.
Členka zastupitelstva Dáša Majerová navrhla zvolit do funkce místostarosty Ing. Ladislava 
Trčku. Ing. Ladislav Trčka kandidaturu přijal.
Člen zastupitelstva Ing. Dalibor Švec navrhl zvolit do funkce místostarosty RNDr. Ivana 
Lexu.  RNDr. Ivan Lexa kandidaturu přijal.



Členka zastupitelstva Mgr. Eliška Hronešová navrhla zvolit do funkce místostarosty Ing. Jana 
Jadrníčka. Ing. Jan Jadrníček kandidaturu nepřijal. 
Člen zastupitelstva Vladislav Vaněk navrhl tajné hlasování.
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 2, Zdrželi se: 4
V tajném hlasování obdrželi Ing. Pavel Gerla a pan Jaroslav Urban každý 9 hlasů, Ing. Trčka 
5 hlasů, RNDr. Ivan Lexa 5 hlasů.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
1/3.5./2014 Zastupitelstvo obce Stříteže nad Bečvou volí místostarosty Ing. Pavla Gerlu a 
pana Jaroslava Urbana.
3.6. Volba členů rady obce.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci člena rady obce
Byly podány následující návrhy: 
Ing. Pavel Gerla navrhl Ing. Dalibora Švece. Ing. Švec kandidaturu přijal.
RNDr. Ivan Lexa navrhl pana Tomáše Folvarčného. Pan Folvarčný kandidaturu přijal.
Dáša Majerová navrhla Ing. Ladislava Trčku. Ing. Trčka kandidaturu přijal.
Miroslava Hlaváčová navrhla paní Dášu Majerovou. Paní Majerová kandidaturu přijala.
Ing. Jan Jadrníček navrhl Ing. Plisku. Ing. Pliska kandidaturu přijal.
Ing. Dalibor Švec navrhl RNDr. Ivana Lexu. RNDr. Lexa kandidaturu přijal.
Byla vykonána tajná volba, v prvním kole byl zvolen členem rady Ing. Dalibor Švec, který 
obdržel 10 hlasů. Další kandidáti: Tomáš Folvarčný 5 hlasů, Ing. Ladislav Trčka 6 hlasů, 
Dáša Majerová 3 hlasy, Ing. Tomáš Pliska 4 hlasy, RNDr. Ivan Lexa 1 hlas. 
Ing. Švec navrhl zvolit ve 2. kole ze zbylých pěti kandidátů jedno jméno. Pokud nebude člen 
rady zvolen, proběhne 3. kolo, kde se bude volit ze dvou kandidátů, kteří ve 2. kole získali
nejvíce hlasů. Proběhlo hlasování o způsobu volby. Pro 14 proti 1 zdrželi se 0.
Ve 2. kole tohoto hlasování obdržel Ing. Trčka 6 hlasů a pan Tomáš Folvarčný 6 hlasů, Dáša 
Majerová 1 hlas, Ing. Tomáš Pliska 2 hlasy, RNDr. Ivan Lexa 0 hlasů.
Ve 3. kole obdržel Tomáš Folvarčný 11 hlasů a Ing. Trčka  4 hlasy.
1/3.6./2014 Zastupitelstvo obce Stříteže nad Bečvou  volí členy rady obce Ing. Dalibora 
Švece a pana Tomáše Folvarčného.
Na závěr volby starosta zrekapituloval složení rady obce: Ing. Martin Beneš - starosta obce, 
Ing. Pavel Gerla - místostarosta, Jaroslav Urban – místostarosta, Ing. Dalibor Švec – člen 
rady, Tomáš Folvarčný – člen rady.
3.7. Přidělení podpisových práv k bankovním účtům.
1/3.7./2014  Zastupitelstvo obce Stříteže nad Bečvou přiděluje podpisová práva starostovi 
obce, oběma místostarostům a účetní obce paní Kolečkové k manipulaci se všemi 
bankovními účty obce.
Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0.

4.Zřízení finančního a kontrolního výboru.
4.1.určení počtu členů finančního a kontrolního výboru:
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor [§ 
117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů 
předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo 
určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž 
finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy 
výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen 
člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru 



nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující 
rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž 
každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost 
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
1/4.1./2014 Zastupitelstvo obce Stříteže nad Bečvou  zřizuje finanční výbor a kontrolní 
výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0
4.2. Volba předsedy finančního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního 
výboru. Byly podány následující návrhy: 
Ing. Gerla navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru pana Vladislava Vaňka. Pan 
Vaněk kandidaturu nepřijal.
Pan Vaněk navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru Ing. Plisku. Ing. Pliska 
kandidaturu přijal. Další návrhy nebyly podány. 
1/4.2./2014 Zastupitelstvo obce Stříteže nad Bečvou volí předsedou finančního výboru Ing. 
Tomáše Plisku.
Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdrželi se: 1
4.3. Volba předsedy kontrolního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního 
výboru. Byly podány následující návrhy:
Ing. Jadrníček navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru RNDr. Ivana Lexu.
RNDr. Lexa kandidaturu přijal. Jiné návrhy nebyly podány.
1/4.3./2014Zastupitelstvo obce Stříteže nad Bečvou volí předsedou kontrolního výboru 
RNDr. Ivana Lexu.
Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdrželi se: 1
4.4.Volba členů finančního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního výboru. Byly 
podány následující návrhy:
Ing. Gerla navrhl zvolit členem finančního výboru pana Vladislava Vaňka. Pan Vladislav 
Vaněk kandidaturu přijal.
Pan Folvarčný navrhl zvolit členkou finančního výboru paní Dášu Majerovou. Paní Dáša 
Majerová kandidaturu přijala. Další návrhy nebyly podány.
Výsledek hlasování : p. Vladislav Vaněk, Pro: 13, Proti: 0, Zdrželi se 2
                                   p. Dáša Majerová,   Pro: 14, Proti: 0, Zdrželi se 1 
1/4.4./2014 Zastupitelstvo obce Stříteže nad Bečvou volí členy finančního výboru pana 
Vladislava Vaňka a paní Dášu Majerovou.
4.5.Volba členů kontrolního výboru.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru. Byly 
podány následující návrhy:
Ing. Jadrníček navrhl zvolit členkou kontrolního výboru paní Mgr. Elišku Hronešovou. Mgr. 
Hronešová kandidaturu přijala.
Mgr. Hronešová navrhla zvolit členem kontrolního výboru Ing. Trčku. Ing. Trčka 
s kandidaturou nesouhlasil.
Ing. Gerla navrhl zvolit členkou kontrolního výboru paní Bc. Kateřinu Dobešovou. Bc. 
Dobešová kandidaturu přijala.
Výsledek hlasování: Mgr. Eliška Hronešová : Pro: 14, Proti: 0, Zdrželi se: 1
                                     Bc. Kateřina Dobešová: Pro: 13, Proti: 0, Zdrželi se: 2
1/4.5./2014 Zastupitelstvo obce Stříteže nad Bečvou volí členkami kontrolního výboru Mgr. 
Elišku Hronešovou a Bc. Kateřinu Dobešovou.



5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o 
obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v 
platném znění, poskytována měsíční odměna a to ode dne 10. 11. 2014. Předsedající navrhl 
též měsíční odměnu za výkon funkce místostarosty obce , členů rady, předsedů a členů
výborů a komisí. (§ 77 odst. 2 zákona o obcích).
Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce 
neuplatnili žádná stanoviska.
1/5.1./2014 Zastupitelstvo obce Stříteže nad Bečvou v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) 
zákona o obcích stanoví měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů 
zastupitelstva takto:
místostarostové                            1520,-  Kč/měs.
člen rady                                     1000,-  Kč/měs.
předseda výboru                          600,- Kč/měs.
předseda komise                           600,-  Kč/měs.
člen výboru nebo komise               450,- Kč/měs.
člen zastupitelstva                        200,- Kč/měs.
Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0
1/5.2./2014 Zastupitelstvo obce Stříteže nad Bečvou v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) a § 84 
odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu dvou či více funkcí  se 
odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne jako součet měsíčních odměn 
stanovených pro jednotlivé funkce ve výše uvedeném bodě 5.1.
Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0
1/5.3./2014 Zastupitelstvo obce Stříteže nad Bečvou v souladu s § 77 odst. 2 a § 84 odst. 2 
písm. n) zákona o obcích stanoví, že měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena 
zastupitelstva se budou poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení. V případě personální 
změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce (starosty, 
místostarosty, předsedy výboru, předsedy komise, člena výboru, člena komise) bude odměna 
náležet ode dne zvolení do této funkce.
Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0

6.  Schválení jednacího řádu zastupitelstva obce.
Předsedající seznámil členy zastupitelstva obce s návrhem jednacího řádu zastupitelstva obce 
Stříteže nad Bečvou pro volební období 2014 – 2018. Návrh jednacího řádu obdrželi členové 
zastupitelstva před zasedáním ZO.
1/6/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje jednací řád  zastupitelstva obce pro volební období 
2014 -2018.
Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželi se: 0

7. Rozpočtové opatření č. 9/2014
Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9/2014  
V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, dochází k rozpočtovému opatření, protože došlo ke změně rozpočtových prostředků 
na závazných ukazatelích. Kompetence rady obce k provádění rozpočtových opatření byla 
specifikována a schválena na 9. zasedání ZO dne 14.12.2011. 
Popis navrhovaných změn je uveden vpravo u každého řádku.                                                                    
V příjmové části dochází k navýšení o 197.072,-- Kč, ve výdajové části k navýšení o 74.072,-
- Kč, navýšené výdaje jsou kryty zvýšenými příjmy, o přebytek navýšení příjmů = 123.000,--
Kč je sníženo financování (zapojení zůstatku peněžních prostředků k 31.12.2013).
Touto navrhovanou změnou jsou do příjmové i výdajové části rozpočtu zapojeny dotace:



- dotace na zabezpečení voleb do ZO v částce 24 tis.Kč
- dotace na hospodaření v lesích 16.072,-- Kč
- dotace na VPP 10/2014 12 tis. Kč– prodloužena smlouva na 1 pracovníka o jeden 

měsíc do 31.10.2014.
Mění se paragraf u výdajů na kompostování v obci – z par. 3725 org. 4 na par. 3726  org. 111, 
kde jsou narozpočtovány výdaje podílu obce dle vysoutěžených  cen. Po obdržení smlouvy se 
SFŽP budou do rozpočtu zapojeny i předpokládané příjmy a výdaje z dotace ze SFŽP a z FS. 
Dále se na par. 3726 org. 0 navádí výdaje na zpracování bioodpadu (především na zpracování 
v kompostárně Zašová).

třída

Rekapitulace rozpočtu obce Střítež nad Bečvou  2014 po návrhu IX.změny (údaje 
rozpočtovaných příjmů a výdajů po konsolidaci jsou oproti příjmům a výdajům celkem 
sníženy o rozpočtovaný převod mezi BÚ a fondem obnovy=326000,-- Kč) Údaje 
skutečných příjmů a výdajů po konsolidaci jsou sníženy o skutečný převod mezi 
jednotlivými účty obce

Schválený rozpočet S návrhem IX.změny Skutečnost 1- 9/2014

1 Daňové příjmy 7936000 7955000 6405664,86

2 Nedaňové příjmy 3211000 4418000 3950283,29

3 Kapitálové příjmy 0 63000 60760,00

4 Přijaté dotace 0 911575 791300,00

Příjmy celkem 11147000 13347575 11208008,15

Příjmy po konsolidaci 11147000 13021575 10758008,15

5 Běžné výdaje 9373000 12182175 7544707,47

6 Kapitálové výdaje 330000 523000 121960,00

Výdaje celkem 9703000 12705175 7666667,47

Výdaje po konsolidaci 9703000 12379175 7216667,47

8 Financování celkem -1444000 -642400 -3541340,68

Zpracovala Hana Kolečková.
Schváleno na zasedání Rady obce dne 29. 10. 2014, č. usnesení 67/5/2014.
1/7/2014 Zastupitelstvo obce bere na vědomí schválení rozpočtového opatření č. 9/2014.

8. Kompetence rady obce k provádění rozpočtových opatření:
RO může provádět rozpočtová opatření:

A. Změna v příjmové i výdajové části rozpočtu o finanční prostředky přidělené z jiných 
rozpočtů (dotace) bez ohledu na výši.

B. Změna v příjmové i výdajové části rozpočtu při současném splnění podmínky: 
Navýšení výdajů rozpočtu podle bodu B nesmí přesáhnout 200.000,-- Kč v celku a 
dílčí členění schváleného rozpočtu (závazné ukazatele rozpočtu) může být změněno 
do absolutní výše 100.000,-- Kč.

C. Rozpočtová opatření v částkách vyšších může rada obce samostatně provádět jen 
v těchto případech:
a) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě 

havárií, stavu nouze, výdaj k odvracení možných škod, když včasná záloha je 
vázána penalizací a dopady penalizace mohou výrazně překročit případná rizika 
z neoprávněné zálohy

b) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné 
výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální 
charakter, protože výdaj musí být realizován. 

V případě vyhotovení rozpočtového opatření radou obce budou o něm zastupitelé informováni 
na nejbližším zasedání ZO. 






