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Kácení máje – naštěstí tradiční!

Vítání občánků
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Nová dětská skupina ve Stříteži n. B. – provoz zahájen

Rekonstrukce dětského hřiště
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Červen v mateřské škole
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Ohlédnutí za loňským rokem v mysliveckém spolku
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75. výročí od ukončení 2. světové války
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Charita v časech koronaviru
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Češi stále na špičce v třídění odpadů v EU
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Fotbal mládeže v první polovině roku 2020
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Tradiční turnaj ve stolním tenise

Harmonogram svozu
tříděného odpadu

Paní Marcela Vavrušová by chtěla touto cestou
poděkovat poctivému nálezci, který jí vrátil její
ztracenou peněženku na obecní úřad.
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Příloha zpravodaje

Červen 2020

Výpis z usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Střítež nad Bečvou, konaného dne 12. 2. 2020

Výpis z usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva obce
Střítež nad Bečvou, konaného dne 13. 5. 2020

Zastupitelstvo obce schvaluje:
 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby č. IV-12-8018066 na pozemku
parc. č.1411/7 v k. ú. Střítež nad Bečvou mezi obcí Střítež nad Bečvou jako budoucí povinnou a ČEZ Distribuce,
a.s. jako budoucí oprávněnou a pověřuje starostu obce
jednáním o ceně.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
 návrh Smlouvy č. 1432/C1/2020 o poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020, mezi Státním fondem dopravní infrastruktury, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9, IČO: 70856508,
zastoupený ředitelem Ing. Zbyňkem Hořelicou jako poskytovatelem a Obcí Střítež nad Bečvou, Střítež nad Bečvou
193, 756 52 , IČO: 00635839, zastoupená starostou Ing.
Tomášem Pliskou jako příjemcem, na akci “Stezka pro
chodce a cyklisty v obci Střítež nad Bečvou“ - ISPROFOND 5728510124 a pověřuje starostu jejím podpisem.

 Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12
-8016020 Střítež nad Bečvou, p. č. 47/2, NNK, na pozemku parc. č. 1559 v k. ú. Střítež nad Bečvou mezi obcí Střítež nad Bečvou jako povinnou a ČEZ Distribuce a. s. jako oprávněnou a pověřuje starostu obce jejím podpisem.

 návrh Smlouvy č. 1432/B1/2020 o poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020, mezi Státním fondem dopravní infrastruktury, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9, IČO: 70856508,
zastoupený ředitelem Ing. Zbyňkem Hořelicou jako poskytovatelem a Obcí Střítež n. B., Střítež nad Bečvou 193, 756
52 , IČO: 00635839, zastoupená starostou Ing. Tomášem
Pliskou jako příjemcem, na akci “Stezka pro chodce a cyklisty v obci Střítež nad Bečvou - bezpečnost“ - ISPROFOND 5727510176 a pověřuje starostu jejím podpisem.

 Systém náležité péče hospodářského subjektu Obec Střítež nad Bečvou uvádějícího poprvé na trh dřevo vytěžené
na pozemcích hospodářského subjektu.

 podání žádosti o dotaci v roce 2020 na projekt s názvem
„Obnova a vybudování hřiští ve Stříteži nad Bečvou“ přes
program MMR-Podpora obnovy a rozvoje venkova, DT
117d8210H – Podpora budování a obnovy míst aktivního
a pasivního odpočinku.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 informaci o Finančním výkazu 1-12/2019.

Zastupitelstvo obce pověřuje:
 Radu obce jednáním o výši kupní ceny nemovitosti
č. p. 109 ve Stříteži nad Bečvou.

 informaci o jednání o úvěru na akci „Stezka pro chodce
a cyklisty ve Stříteži nad Bečvou“.

Výpis z usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva obce
Střítež nad Bečvou, konaného dne 27. 5. 2020

Výpis z usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva obce
Střítež nad Bečvou, konaného dne 15. 4. 2020

Zastupitelstvo obce schvaluje:
 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti - věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-128024158-001 na pozemku parc. č.938/1 a 1581/2 v k. ú.
Střítež nad Bečvou mezi obcí Střítež nad Bečvou jako budoucí povinnou a ČEZ Distribuce, a.s. jako budoucí oprávněnou a pověřuje starostu obce jednáním o ceně.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 prezentaci studie bezpečnosti a parkování před MŠ.

 prezentaci studie cyklostezky Střítež nad Bečvou - Vidče.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 výsledek výběrového řízení na investiční úvěr pro obec ve
výši 5 000 000Kč, kdy nejvýhodnější nabídku podala Komerční banka za těchto podmínek: Splatnost úvěru:
30. 4. 2021. Fixace: 5 let. Doba čerpání: od 30. 4. 2020 do
31. 3. 2021. První splátka jistiny 30. 4. 2021. Úroková sazba 2,16 % p. a. Celkové náklady na splacení: 278 271 Kč
(včetně poplatků).

 Smlouvu o úvěru ve výši 5 mil. Kč u Komerční banky a. s.,
registrační číslo smlouvy: 99025933106 a pověřuje starostu obce pana Ing. Tomáše Plisku k jejímu podpisu.

 Smlouvu o činnosti odborného zástupce vodovodu mezi
Obcí Střítež n. B., Střítež nad Bečvou 193, 756 52 a Ing.
Romanem Pilařem, Dobrovského 473, Hranice, 753 01.

 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti - věcné-

 Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu č. 2/2020

ho břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-128024453-002 na pozemku parc. č.364/17 a 1581/8 v k. ú.
Střítež nad Bečvou mezi obcí Střítež nad Bečvou jako budoucí povinnou a ČEZ Distribuce, a.s. jako budoucí oprávněnou a pověřuje starostu obce jednáním o ceně.

takto:

 Příjmy po změně 18 963 261,66 Kč,
 Výdaje po změně 18 963 261,66 Kč,
 Úvěr ve výši 5 000 000 Kč se promítne do změny fi-

 návrh na odměňování zastupitelů měsíčně s účinností od

nancování a snížení zapojení zůstatku z minulých let.

 Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru na prodej

1. 5. 2020 takto: Místostarosta - 7 000 Kč, člen Rady obce
4 500 Kč, předseda Finančního výboru 1 500 Kč, člen Finančního výboru 900 Kč, předseda Kontrolního výboru
1 500 Kč, člen Kontrolního výboru 900 Kč, zastupitel
600 Kč.

požárního vozidla - AVIA, registrační značka VSA 26-28.

 Zastupitelstvo obce deleguje na valnou hromadu společnosti VaK Vsetín, a. s. v termínu 4. 6. 2020 pana Ing. Igora
Dobeše a jako náhradníka pana Ing. Pavla Gerlu.

 záměr na prodej dopravního automobilu AVIA - požární

 Zastupitelstvo obce schvaluje koupi lesního pozemku

vozidlo.

p. č. 564 o výměře 19 262 m2 od Ing. Jiřího Jadrníčka za
cenu do 250 000 Kč a pověřuje starostu obce jednáním
o kupní smlouvě.

 koupi dopravního prostředku – osobního automobilu Peugeot BOXER, RZ 4ZO1560 (specifikace dle velkého technického průkazu UH 893154) od vlastníka SH ČMS – Sbor
dobrovolných hasičů Jasenice, a to za celkovou cenu
49 000 Kč.
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 Zastupitelstvo obce stanovuje měsíční odměnu s účinností
od 1. 5. 2020 členu kontrolního výboru RNDr. Ivanovi
Lexovi, který není zastupitelem obce, ve výši 900 Kč.
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