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OBECNÍ
VODOVOD
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, tak jako každoročně na začátku
roku krátké ohlédnutí za provozem obecního vodovodu
v loňském roce. Bohužel každý rok začínám stále stejně.
Obecní vodovod je stále provozován vlastními silami a
odpovědného zástupce vykonává a o vodovod se stále
stará Ing. Ladislav Trčka.
Obecní vodovod je stále zásobován ze tří zdrojů pitné
vody. Stále jsou přednostně využívána obecní
prameniště č. I. a II. a Černý potok. V případě nedostatečné kapacity je voda doplňována z vodního zdroje
studna č. 5, která dlouhodobě vykazuje stabilní
vydatnost (je schopna pokrýt spotřebu celé obce) a
jakost vody z tohoto zdroje dlouhodobě dosahuje jakosti
kojenecké vody. V obdobích sucha je studna č. 5 pro naši
obec klíčovým a strategickým zdrojem levné pitné
vody. Voda z vodního díla Stanovnica, z kterého je pitná
voda dodávána společností VaK Vsetín a.s. je využívána
v případě, kdy vlastní zdroje vody jsou z provozních
důvodů odstavené a jako havarijní záloha.
I nadále je vodárenské zařízení v rámci provozní údržby
udržováno a opravováno. Pravidelně jsou vyčištěny od
křovin a plevelů povrchy jímacích objektů a vodojemů.
Taktéž probíhá pravidelné čištění jímacích objektů,
filtru, jímek vodojemů.
V roce 2017 nebyla zaznamenána žádná porucha a rok
2017 se odehrál v duchu připojování nových odběratelů
na vodovodní síť – přibyli celkem tři noví odběratelé.
Rozšíření vodovodní sítě také nebylo v uplynulém roce
provedeno. Kvalita surové i distribuované pitné vody je
i nadále monitorována prostřednictvím provozních
rozborů. Kvalita pitné vody z vlastních zdrojů je
stabilně dobrá, splňuje všechny ukazatele vyhlášky na
kvalitu pitné vody. Stále však nedosahuje požadovaných limitů na obsah vápníku a hořčíku. Celková
tvrdost vody Ca+Mg se stále pohybuje kolem hodnoty 2
mmol/l = 11,2 n°. Kvalita pitné vody ze studny č. 5 se
nezměnila, stále je velice dobrá, sledované ukazatele
jsou v polovině rozsahu povolených limitů a hodnoty
dusičnanů jsou v průměru 5,86 mg/l a zároveň byly
všechny hodnoty pod hodnotou 10 mg/l, což je hodnota
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pro kvalitu kojenecké vody. V loňském ohlédnutí jsem
se věnoval ceně vody, letos se zastavím u bilancování
provozu vodovodu z hlediska technologického. Jak
jsem již uvedl výše, zdroje pitné vody má obec celkem
čtyři. Je to prameniště I. a II. s jímáním podzemní vody
mělkými zářezy v lokalitě na Dolansku a jímání
povrchové vody na Černém potoce, taktéž na Dolansku.
Posledním zdrojem je studna č. 5 v prameništi Zašová.
Zdroje na Dolansku, tím že je z nich voda odebírána
gravitačně, se využívají nepřetržitě. Vydatností jsou
tyto zdroje závislé na počasí a ročním období. V roce
2017, kdy nebyla tak velká vedra, byla průměrná roční
vydatnost podzemních zdrojů 0,55 l/s. V roce 2016 za
vysokých veder byla průměrná roční vydatnost jen 0,42
l/s.
Černý potok je na tom poměrně hůře – v roce 2017 byla
průměrná roční vydatnost 0,07 l/s a v roce 2016 0,11 l/s.
Když sečtu výše uvedené zdroje, tak vydatnost zdrojů z
Dolanska je 0,62 l/s. Proč o tom hovořím. Hovořím o
tom proto, že průměrná roční spotřeba vody v naší obci
je 1,35 l/s. Hodinová spotřeba vody se ovšem blíží
hodnotě 2,85 l/s.
Dále je ještě třeba uvažovat s tím, že vodovod musí
podle platných předpisů zabezpečit průtok požární vody
pro hašení požáru. Ta se udává podle dimenze potrubí v
obci. Pro zástavbu rodinných domků je to hodnota 4,0
l/s při minimální požadované dimenzi potrubí DN 80.
Vzhledem k tomu, že v obci jsou instalovány potrubí
DN 80 a DN 100, tak tomuto požadavku vodovod
vyhovuje a je tedy v rámci požárního řádu obce zařazen
jako zdroj vody pro hašení požárů.
Jako poslední vlastní zdroj pitné vody je studna č. 5 v
prameništi Zašová. Tato zabezpečuje všechnu zbývající
vodu, kterou nevyprodukují vodní zdroje na Dolansku.
Průměrná roční vydatnost této studny je 2,5 l/s a
maximální vydatnost je 4,0 l/s. Jak je z údajů vidět, tento
zdroj poskytuje jednak potřebné množství kvalitní vody
a jednak slouží jako zdroj požární vody pro obec, v
případě nedostatku vody ve vodojemu. Průměrný roční
odběr z této studny byl v roce 2017 0,63 l/s, v roce 2016
to bylo 0,74 l/s.
Jak tedy vodovod funguje. Z vodních zdrojů na Dolansku natéká samospádem voda do vodojemu na Příčnici o
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objemu 45 m . Z vodojemu je odebíraná voda do obce. V
případě poklesu hladiny vody ve vodojemu pod povolenou hladinu se ve vodojemu udržuje zásoba vody pro
hašení a náhlý nárazový odběr, spustí řídící systém
www.striteznb.cz

čerpadlo ve studni č. 5 a voda ve vodojemu je doplněna
na potřebnou hladinu. Voda z vodního díla Stanovnice
(voda od VaK Vsetín a.s.) se odebírá jen v případě
poruchy čerpadla ve studni č. 5 nebo při plánovaných
opravách a údržbách na zdrojích.
V případě požáru a otevření hydrantu je podle polohy
hydrantu a dimenze potrubí hydrant schopen dodávat až
6 l/s. V té chvíli se odebírá voda z vodojemu a zároveň se
zapíná čerpadlo ve studni č. 5, které je na tento případ
připraveno. Celý provoz vodovodu je kontinuálně monitorován řídícím systémem AMIT, který zabezpečuje
jednak řízení chodu jednotlivých prvků ve vodárenské
síti, ale taktéž archivuje měřené hodnoty hladin a průtoků v jednotlivých objektech. Denně je takto zaznamenáno cca 2 880 hodnot provozních stavů. Systém
taktéž monitoruje poruchy jednotlivých zařízení –
dávkovacích čerpadel chlornanu sodného a čerpadla ve
studni č. 5. Samozřejmostí je přenos poruchových dat
SMS branou na mobilní telefon provozovatele.
Co dodat na závěr? Jen to, že vodovod obce Střítež nad
Bečvou je moderně koncipovaný systém vodárenských
objektů, které jsou sdruženy do provozního celku, který
každý den a v každé minutě dodává občanům pitnou
vodu ve vysoké kvalitě a v množství dle jejich
požadavků. Jsem rád, že spoluobčané již nemusí řešit
odběr vody jen v ranních a odpoledních hodinách,
napouštěním van a hrnců a taky se mytím v létě v Bečvě,
tak jak tomu bylo v před 20- ti lety.
Jsem upřímně rád, že když se ohlédnu do roku 2003, kdy
jsem pro obec jako provozovatel začínal, se mi za 15 let
práce podařilo vodovod obce zmodernizovat tak, že
z hlediska provozování odpovídá dnešním moderním
standardům ve vodárenství. Samozřejmě by tohoto
standartu nebylo díky platbám za vodné od jednotlivých
odběratelů, Vás občanů. Musím podotknout, že bychom
si měli vážit tohoto pokladu, který obec vlastní.
Taktéž by si i občané měli uvědomit, že zprovoznění
vydatného s vysoce kvalitní vodou a v některých
obdobích roku hlavního zdroje vody - studny č. 5 v pra-

meništi Zašová nám dlouhodobě přináší levnou vodu
oproti okolním obcím, byl počin, se souhlasem obce,
jediného člověka, který se Vám občané již 15 let stará o
vodovod a vnímá provoz vodovodu jako dlouhodobou
službu.
V loňském roce proběhla pro mne neobvyklá věc, se
kterou se musím podělit. Byl jsem osloven studentem 3.
ročníku bakalářského studia fakulty bezpečnostního
inženýrství, obor technika požární ochrany, zda by nešla
na našem vodovodu vypracovat bakalářská práce.
Rád jsem mu vyhověl a na našem vodovodu byla
vypracována bakalářská práce s názvem – Posouzení
místního vodovodu k požárnímu zabezpečení obce.
V rámci této práce bylo provedení posouzení vodovodu
pro zásobování požární vodou. V rámci této diplomové
práce bylo konstatováno, že vodovod plně odpovídá
požadavkům HZS pro zásobování požární vodou.
V rámci této práce bylo provedeno i měření tlaku a
průtoku na vybraných hydrantech. Taktéž bylo
provedeno hodnocení rizik s výsledkem, že pro
zásobení požární vodou z hlediska hašení je v obci
důležitý rybník v Bokšinci, obecní vodovod, který je
možné využít jako zdroj požární vody a vydatný zdroj
vody studna č. 5 v prameništi Zašová a v neposlední
řadě řeka Bečva. Vodovod byl hodnocen za velmi
spolehlivý.
Na závěr jen uvedu jako pokaždé několik
bilančních čísel z provozu vodovodu a připomenutí, že
ztráta vodního zdroje studna č. 5 a nákupu vody z
vodního díla Stanovnica od VaK Vsetín a.s. by
znamenalo zdražení vody v celkové kalkulaci vodného
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pro odběratele na 29,33 Kč/m .
Ještě za povšimnutí stojí ztráta v obecním
vodovodu za rok 2017. Její velice nízká hodnota, jen
0,5%, svědčí o tom, jak se podařilo přesně odečíst
spotřebu vody u jednotlivých odběratelů. Výše ztráty
vody ve vodovodu je ukazatelem provozu a údržby
vodovodní sítě.

Provozní a ekonomická bilance vodovodu:
Množství vyrobené vody – vlastní zdroje
Množství vyrobené vody – studna č. 5
Množství převzaté vody – VaK Vsetín a.s.

Rok 2015
43 695 m3/rok
24 890 m3/rok
2 097 m3/rok

Rok 2016
42 667 m3/rok
23 527 m3/rok
2 171 m3/rok

Rok 2017
39 605 m3/rok
20 129 m3/rok
2 800 m3/rok

Délka vodovodních a přiváděcích řádů
Průměrná denní spotřeba vody v obci – celková
Průměrná denní spotřeba vody v obci – obyvatelstva
Ztráta vody ve vodovodní síti

9 066 m
101,76 m3/den
86,7 m3/den
2 345 m3/rok

9 066 m
116,37 m 3/den
78,68 m3/den
1 350 m3/rok

9 066 m
116,18 m3/den
77,35 m3/den
187 m3/rok

Cena převzaté vody od VaK a.s.
Cena vody pro spotřebitele – obec Střítež
Cena vody pro spotřebitele od společnosti VaK a.s.
(v případě provozu vodovodu společnosti VaK a.s.)

22,77 Kč/m3
22 ,- Kč/m3
44,97 Kč/m3

23,00 Kč/m3
22,00 Kč/m3
45,66 Kč/m3

23,12 Kč/m3
24,00 Kč/m3
45,66 Kč/m3

Rok 2018

23,12 Kč/m3
24,00 Kč/m3
45,66 Kč/m3
Ing. Ladislav Trčka
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Výnosy :
Výnosy z prodeje dřeva

HOSPODAŘENÍ V LESÍCH

4 301 .577,-

Výnosy z dotací

185.411,-

Pojistné plnění

6.923,-

Výnosy celkem

4 493.911,-

Náklady :
Materiál

obce Střítež nad Bečvou v roce 2017
Rok 2017 byl pro obecní lesy opět rokem extrémním.
Kůrovcová kalamita z minulých let pokračovala i v roce
2017. Přebytek dříví na trhu dále rostl a tlačil tak
realizační ceny napadeného dříví dolů. Ani v letošním
roce se nedá čekat výraznější nárůst cen kůrovcového
3
dříví. V roce 2017 se tak vytěžilo 3 364 m dříví. Z toho
3
kůrovcová těžba dosáhla 2 783 m a ostatní nahodilá
3.
těžba 176 m Těžiště boje s kůrovcem spočívá především v soustavném vyhledávání napadených stromů a
jejich následné likvidaci ještě před vyrojením brouků.
Toto je velmi náročné na čas a organizaci práce. Pokud
se podaří napadené stromy včas vytěžit, podaří se i
zmírnit ekonomické ztráty. Nutno dodat, že obecní lesy
netvoří jeden celek a jsou obklopeny lesy drobných
vlastníků. Vzhledem k vytíženosti těžařů se mnohde
těžby napadených stromů prováděly se značným
zpožděním. Kůrovec však nezná hranic a pokud se
všichni vlastníci lesa nebudou víc snažit, nepodaří se
kalamitu utlumit. Každopádně kůrovcových holin
rychle přibývá a to sebou nese pro budoucnost růst
nákladů na obnovu lesa. V minulém roce se Zlínský kraj
rozhodl, že podpoří boj s kůrovcem novou dotací na
nákup lapačů a feromonových návnad na odchyt
kůrovců a rovněž na nákup insekticidů na postřik
napadeného dříví. Tyto náklady pak obec dostala
uhrazeny v plné výši. Totéž bude platit i v letošním roce.
Tržba za dřevo dosáhla 4 301.577 ,- Kč bez DPH.
Občanům bylo prodáno 206 prmpaliva. V samovýrobě
si občané vyrobili dalších 18 prm . V pěstební činnosti
bylo provedeno 0,76 ha prořezávek. Zalesňování
proběhlo na ploše 3,40 ha a vylepšování 0,52 ha.
Celkem bylo zalesněno 22.500 ks sazenic a to 6 500 ks
smrku, 10 700 ks buku, 1 300 ks jedle, 3 000 ks dubů a 1
000 ks lípy. Vyžínání bylo provedeno na ploše 13,5 ha a
následně se sazenice ošetřily proti okusu zvěří aversolem. Závěrem lze konstatovat, že plánovaný hospodářský výsledek byl překročen a dosáhl 2 011.630,- Kč

Opravy a údržba

204.009,19.463,-

Služby

1 040.990,-

Mzdy

894.085,-

Odvody z mezd ( ZP a SP )

267.205,-

Pojištění

44.133,-

Náklady z DDHM

12.396,-

Náklady celkem

2 482.281,Ing. Jaroslav Koleček

USNESENÍ Z 27. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE STŘÍTEŽ NAD BEČVOU
KONANÉHO DNE 14. 12. 2017
Zastupitelstvo obce neschvaluje žádost o poskytnutí
příspěvku na rekonstrukci nemocnice ve Valašském
Meziříčí na rok 2018.
Zastupitelstvo obce schvaluje ponechat odměňování
neuvolněných místostarostů, členů rady obce a zastupitelů obce ve stejné výši jako v roce 2017.
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu obce na
rok 2018 vč. poskytovaných dotací, darů a příspěvků.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové výhledy
obce Střítež nad Bečvou na roky 2019 a 2020.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí ,, Petici na
ochranu místní samosprávy“ požadující důsledné
dodržování a respektování Ústavou garantovaného
práva na samosprávu.
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Rada obce schvaluje smlouvu o provádění zimní
údržby místních komunikací v obci s panem Jakubem
Barešem za smluvní cenu 550,- Kč/hod od 1. 1. 2018 do
31. 12. 2018.
Rada obce rozhodla finančně nepodpořit osvětově
výchovnou akci české sekce IPA – Mezinárodní
policejní asociace ,, Anetka potřebuje pomoc“.
Rada obce bere na vědomí informaci o vyhlášení
výzvy na podání nabídky na zpracování projektové
práce na dokumentaci pro stavební povolení na akci
,,Cyklostezka a chodník v obci Střítež nad Bečvou“.
AMP africký mor prasat.
Na základě nařízení Státní veterinární správy pro
Zlínský kraj byla vyhlášena mimořádná veterinární
opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy –
afrického moru prasat. Všem obcím Zlínského kraje se
nařizuje nejpozději do 31. 1. 2018 provedení soupisu
všech hospodářství s chovem prasat. Pověřeným
pracovníkem obce pro provedení soupisu se stanovuje
Ing. Martin Beneš.
Rada obce bere na vědomí nařízení Státní veterinární
správy pro Zlínský kraj k provedení soupisu všech
hospodářství s chovem prasat na katastru obce Střítež
nad Bečvou.

USNESENÍ Z 49. ZASEDÁNÍ
RADY OBCE STŘÍTEŽ NAD BEČVOU
KONANÉHO DNE 19.12. 2017
Rada obce schvaluje přílohu č. 2 ke Smlouvě o
poskytování služeb č. 11000040, ,,Odběr průmyslových
odpadů a druhotných surovin,,. mezi obcí Střítež nad
Bečvou a firmou SUEZ Využití zdrojů a.s., kterou se
mění některé ceny a podmínky odběru nebezpečných a
ostatních odpadů.
Rada obce schvaluje Smlouvu o společném postupu
zadavatelů při zadání veřejné zakázky na zpracování
projektové dokumentace stavby Silnice III/4868:
Střítež nad Bečvou, č. sml. 1301/17 mezi Ředitelstvím
silnic Zlínského kraje, příspěvkové organizace, se
sídlem Zlín, K majáku 5001, 761 23 a obcí Střítež nad
Bečvou.
Rada obce schvaluje Návrh smlouvy na zhotovení
projektové dokumentace, obstarání činností nezbytných
k vydání stavebních povolení a výkon autorského
dozoru na stavbu ,,SILNICE III/4868: STŘÍTEŽ NAD
BEČVOU“.
Rada obce schvaluje jako zástupce obce Střítež nad
Bečvou do hodnotící komise na výběr zhotovitele PD na
stavbu ,,SILNICE III/4868: STŘÍTEŽ NAD
BEČVOU“ místostarostu obce Ing. Pavla Gerlu a
náhradníka starostu obce Ing. Martina Beneše.
Rada obce schvaluje Dodatek č. 16 ke Smlouvě o dílo
na příjem separovaného odpadu uzavřené dne 1. 5. 2005
mezi obcí Střítež nad Bečvou jako objednatelem a TS
Valašské Meziříčí s.r.o. jako zhotovitelem s účinností od
1. 1. 2018.
Rada obce schvaluje Dodatek č. 2 mezi Českou Poštou
s.p. a obcí Střítež n. B. na služby Pošta Partner ke
smlouvě č. 982602000000-0002/2015 na zajištění
služeb prodeje okamžitých loterií s účinností od 1. 1.
2018.
Rada obce souhlasí s vyhlášením výzvy k podání
cenové nabídky na projektové práce na akci
,,Cyklostezka a chodník v obci Střítež nad Bečvou“.
Rada obce schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu
mezi obcí Střítež nad Bečvou jako vlastníkem pozemku
p. č. 1625/1 a panem Tomášem Martinkem, Střítež nad
Bečvou č. 290 jako stavebníkem vodovodního řadu
umístěného mimo jiné do p. č. 1625/1.

USNESENÍ Z 51. ZASEDÁNÍ
RADY OBCE STŘÍTEŽ NAD BEČVOU
KONANÉHO DNE 5.2.2018
Rada obce schvaluje Smlouvu o dílo č. 2018-032 mezi
firmou Kocman envimonitoring s.r.o., Říčanská
1000/29, Žebětín, 641 00 Brno a obcí Střítež nad
Bečvou
na zajištění provozování lokálního
výstražného systému a servisní činnost v obci za celkovou cenu cca 12 580,- Kč/rok bez DPH.
Rada obce schvaluje jako nejvýhodnější nabídku na
akci ,,Stezka pro chodce a cyklisty ve Stříteži nad
Bečvou“- projektová dokumentace pro stavební
povolení nabídku Ing. Leoše Zádrapy, Juřinka 131, 757
01 Valašské Meziříčí za cenu 257 000,- Kč bez DPH a
310 970,- Kč včetně DPH.
Rada obce schvaluje Smlouvu o dílo na akci ,,Stezka
pro chodce a cyklisty ve Stříteži nad Bečvou“projektová dokumentace pro stavební povolení mezi
obcí Střítež nad Bečvou a Ing. Leošem Zádrapou,
Juřinka 131, 757 01 Valašské Meziříčí za cenu
257 000,- Kč bez DPH a 310 970,- Kč včetně DPH.

USNESENÍ Z 49. ZASEDÁNÍ
RADY OBCE STŘÍTEŽ NAD BEČVOU
KONANÉHO DNE 24.1.2018

USNESENÍ Z 51. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE STŘÍTEŽ NAD BEČVOU
KONANÉHO DNE 5.2.2018

Rada obce bere na vědomí informace kronikáře pana
Lubomíra Kováře o zpracování zápisu obecní kroniky a
doporučuje na příští zasedání rady obce připravit návrh
na zvýšení odměny za vedení kroniky obce.

Zastupitelstvo obce schvaluje na základě žádosti
Tomáše Martinka, Střítež n.B. 290 a Mgr. Kateřiny
Urbanové, Zubří, Sídliště 6. Května 1056, žádost
zařazení části pozemku o výměře cca 2000 m2

www.striteznb.cz
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č. 1521/12 do příští změny Územního plánu obce jako
pozemku vhodného k zástavbě v rámci další zprávy o
uplatňování ÚP, tedy cca do 4 let.
Zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemků p. č.
559, 560 a 561 výměra celkem 13757 m2 v k. ú. Střítež
nad Bečvou od Ing. Davida Sponera, Kateřinice 357 za
celkovou kupní cenu 78 543,- Kč. Zastupitelstvo obce
pověřuje starostu zajištěním vypracování a uzavření
kupní smlouvy.
Zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemků v k. ú.
Střítež nad Bečvou p. č. 443/1 - travní porost, p.č. 443/2
– ost. pl., ost. komunikace a p. č. 446 – les o celkové
výměře 9136 m2 od Ing. Petra Chuděje, Habrová 2299,
Rožnov pod Radhoštěm za celkovou kupní cenu 45
000,- Kč. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu
zajištěním vypracování a uzavření kupní smlouvy.
Zastupitelstvo obce schvaluje podstatné náležitosti
smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k
nemovité věci č.j. UZSVM/OVS/382/2018-OVSM,
příslušnost hospodařit Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových, kterou je převáděn z vlastnictví
České republiky do vlastnictví obce Střítež nad
Bečvou, pozemek - pozemková parc. č. 1581/51 o
výměře 478 m2, ostatní plocha, neplodná půda,
rozsáhlé chráněné území, zapsaný na listu vlastnictví
60000, pro katastrální území Střítež nad Bečvou, obec
Střítež nad Bečvou, v katastru nemovitostí vedeném
Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrálním
pracovištěm Valašské Meziříčí.


Křižovatka u Střítežského mostu - informace
Objednávka na vypracování matematického modelu
byla uzavřena s firmou Vodní zdroje Holešov a. s. za
cenu 51 183,- Kč s termínem do 31. 1. 2018.
Matematický model se teprve zpracovává a bude
hotový do konce února tohoto roku. Zpoždění je
způsobeno tím, že nebyly včas dodány všechny
potřebné podklady.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí výše uvedenou
informaci o zpracovávání matematického modelu.
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti mezi CETIN – Českou
telekomunikační infrastrukturou a.s a obcí Střítež nad
Bečvou na stavbu ,,16010-044459 VPIC Střítež nad
Bečvou, úprava silnice III_4868“

Informace o podávání žádostí o dotace na rok 2018.
Žádost o dotaci na dopravní automobil.
Žádost o dotaci na dopravní automobil byla zaregistrována pod číslem 014D24100 8402 na
Ministerstvu vnitra, generálním ředitelství Hasičského
záchranného sboru ČR. Dotace Zlínského kraje ve výši
300 000,- Kč by měla být projednána a schválena
během jara tohoto roku. Poté proběhne výběr
dodavatele, který provede Ing. Hubová, projektová
manažerka MAS Rožnovsko.
Dne 25. 1. 2018 byla podána žádost o dotaci na projekt
,,Přírodní zahrada u MŠ Střítež nad Bečvou“ na Státní
fond životního prostředí ČR, celkové náklady projektu
budou 575 788,- Kč, požadovaná výše podpory ze
SFŽP ČR je 489 420,- Kč.
Dne 10. 1.2018 byla podána žádost o dotaci na
projekt,, Multifunkční, sportovní, dopravní a herní
hřiště u MŠ Střítež nad Bečvou“ na Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR, celkové náklady 294 255,- Kč,
požadovaná výše podpory činí 205978,- Kč.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí podání žádostí o
dotace na výše uvedené projekty obce.
Zastupitelstvo obce schvaluje jako Zadavatel č. 2
,,Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele veřejné
zakázky ,, SILNICE III/4868; Střítež nad Bečvou“ na
zhotovení projektové dokumentace, obstarání činností
nezbytných k vydání stavebních povolení a výkon
autorského dozoru. Ekonomicky nejvýhodnější
nabídku č. 2 podal Ing. Jaromír Dybal, Smetanova
1150, Valašské Meziříčí, 757 01, nabídková cena pro
zadavatele č. 2 – obec Střítež nad Bečvou činí
152 000,- Kč bez DPH.
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu na zhotovení
projektové dokumentace, obstarání činností
nezbytných k vydání stavebních povolení a výkon
autorského dozoru na veřejnou zakázku ,, SILNICE
III/4868; Střítež nad Bečvou“ uzavřenou mezi Obcí
Střítež nad Bečvou jako objednatelem – příkazcem a
Ing. Jaromírem Dybalem, Smetanova 1150, 757 01
Valašské Meziříčí jako zhotovitelem – příkazníkem.
Cena díla činí 152 000,- Kč bez DPH, 183 920,- Kč
včetně DPH.
Změna rozpočtuč. 1/2018
Příjmy - + 41000 Kč tř.4
Výdaje - + 16000 Kč tř.5 -122.000 Kč
tř.6 +138.000 Kč
Financování 1.567.618 Kč
z toho splátka úvěrů - 1.670.000 Kč
z toho finan.př. + 3.237.618 Kč

Rozpočet po 1. změně
Celkové příjmy

Schválený rozpočet
17 111 301,00 Kč

1. změna
41 000,00 Kč

Rozpočet po 1. změně
17 152 301,00 Kč

Celkové výdaje

18 703 919,00 Kč

16 000,00 Kč

18 719 919,00 Kč

Financování celkem

1 592 618,00 Kč

-25 000,00 Kč

1 567 618,00 Kč
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Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření
č. 1/2018.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu
kontrolního výboru o provedené kontrole usnesení
zastupitelstva a rady obce za období 2010 – 2014.
Zastupitelstvo obce projednalo informaci o riziku
navýšení nákladů obce na odpadové hospodářství, v
případě prosazení účelové nevládní novely zákona o
odpadech obsahující násobné zdražení skládkovacích
poplatků. Zastupitelstvo obce nesouhlasí s podobnými
novelizacemi zákona o odpadech, které mají dopad na
náklady obce a jejich obyvatel v oblasti odpadového
hospodářství. Zastupitelstvo obce zastává názor, že
nové nastavení odpadové legislativy by mělo být
provedeno formou vládního zákona o odpadech
připraveného po schválení nových evropských
odpadových směrnic a v úzké spolupráci s obcemi a
městy.

HISTORIE OBECNÍCH KRONIK
Obecní kroniky byly založeny v roce 1924 a byly dosud
napsány 4 díly obecních kronik.
Kronika I. díl je uložena ve Státním okresním archivu Vsetín,
kopie je na obecním úřadu.
1924 – 1925 kronikář Jindřich Šitavanc, 1 rok.
1926 – 1950 kronikář Michal Ondruch, 25 let.
1951 – 1958 kronikář Vladimír Bártek, 6 let-začínal ve věku
32 let
1959 - 1965 kronikář František Dobeš, 7 let-ředitel školy
1965 – 1966 kronikář Ladislav Marek ,1 rok.
Kronika II. díl je uložena na Vsetíně 1969 – 1983, kopie je na
OÚ.
Od roku 1967 do 1983 byl kronikářem opět Vladimír Bártek,
který psal kroniku 17 let.
Kronika III. díl je uložena na obecním úřadu, je v ní zapsáno
26 let historie obce . V roce 1985 byla obec Střítež nad
Bečvou místní částí Zašové, ve Stříteži pracovaly občanské
výbory 4. a 5. , z jejich pověření začal psát kroniku pan
Lubomír Kovář ve věku 35 let a psal ji od roku 1984 do roku
1990. V roce 1990 se obec osamostatnila, zastupitelstvo
obce schválilo jako obecního kronikáře Víta Tvarůžka, do
roku 1997 však nebyla kronika vedena. Zastupitelstvo obce
povolalo zpět kronikáře Lubomíra Kováře s tím, že dopíše
chybějící roky. Kronika IV. díl pokračuje v historii obce.
Kronikář Lubomír Kovář tak píše kroniku třicátý pátý rok.
Kronikář také vyfotil a zpracoval čtyři alba fofografií –
rekonstrukce hřiště, oprava sokolovny, kanalizace obce a
další proměny obce. Vše je uloženo na Obecním úřadě.
Rada i zastupitelstvo obce si váží dlouholeté práce pana
Lubomíra Kováře. Byli bychom rádi, aby ve své práci
pokračoval i nadále. Protože jsme už byli několikrát panem
Kovářem upozorněni, že rokem 2018 chce skončit svoji
kronikářskou práci, obracíme na vás s touto výzvou:
Obecní úřad ve Stříteži nad Bečvou hledá zájemce o psaní
kroniky obce. Zájemci se mohou informovat na Obecním
úřadu a u pana Lubomíra Kováře.
Ing. Martin Beneš

Vítání
obcánku

Dne 17. 2. 2018 jsme přivítali do řad občanů obce děti
narozené v roce 2017. Do místní sokolovny přišli se svými
dětmi rodiče Ludmily Ryboňové, Lindy Dobešové, Jasmíny
Štůskové, Jakuba Martinka, Terezy Holčákové, Julie
Barešové, Jonáše Pelce a Lindy Vavříkové. Slavnost uváděla
paní Anna Malíková, která všechny přítomné přivítala. Děti
z Mateřské školy pod vedením paní učitelky Martiny Skypalové předvedly pěkné pásmo básniček a říkadel. Po
proslovu starosty obce Ing. Martina Beneše složili rodiče
rodičovský slib a následovaly podpisy do pamětní knihy,
předávání drobných dárků a tradiční fotografování v kolébce.
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Zima v materské
Měsíc leden byl v naší mateřské škole vyhrazen pro
zimní radovánky. K těm nejvíce očekávaným patřil
lyžařský výcvik pro nejstarší děti pod vedením
instruktorů ze Střediska volného času v Rožnově p. R.
Díky nepřízni počasí jsme si na správný termín museli
počkat, ale hned jak se objevil sníh a mráz mohli jsme
vyjet. V týdnu od 15.1. do 19.1. nás každé ráno
smluvený autobus vyvezl do lyžařského střediska
Sachova studánka, kde se děti postupně seznamovaly s
tímto sportem. Začátky sice nebyly jednoduché, ale ve
čtvrtek už všechny naše děti neohroženě sjížděly kopec
a jezdily na vleku s tím, že je to opravdu bavilo.
-6-

Ani zvýšená nemocnost nás neodradila od příprav
tradičního dětského karnevalu, kterým tento tématický
celek vyvrcholil. Termín akce připadl na sobotu 3.2. od
14 hod. Celým dnem slovem profesionálně prováděl
Jan Kraus v převleku pokemona a nad průběhem her a
soutěží dohlížela myška Hrabalka a královna černé
magie z pohádky Zloba. Všechno to hemžení a tančení
bylo doplněno o drobné dárky pro děti i dospělé a
výborně připravené občerstvení. Specialitou našeho
karnevalu se také stalo ocenění nejlepších rodinných a
skupinových masek, zejména těch vlastnoručně
vyrobených. Tento rok si konkurovaly skupiny
Palouček, Svadebčané a Dopravní značky z dílny
ŠPADO, které program obohatily krátkým vstoupením.
Z rodinných masek dort získala kobra se svým fakírem.
Družná zábava se protáhla do pozdních nočních hodin a
organizátoři i děti MŠ Střítež děkují všem, kteří se
jakkoliv podíleli a těší se na další ročník maškarády.
Aby si sněhové radosti užily i menší děti, byl na pátek
26.1. vyhlášen na školce Den mrazu, kdy se všechny
holky a kluci proměnili v mrazíky z pohádky Malinského, vyrobili si vločkovou čelenku a zmrzlý nos a
pustili se do ledového reje a soutěžení.
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MYSLIVECKÝ PLES

Poté už se jen tančilo a veselilo. K tanci a poslechu hrály
hudební skupina Grácie a cimbálová muzika Beskyd.
Pro návštěvníky plesu bylo připraveno menu ze
zvěřinových specialit teplé i studené kuchyně.
Nechyběla také bohatá tombola.

Závěr plesové sezóny roku 2018 patřil Mysliveckému
plesu, který organizovali členové mysliveckého spolku
Háje Střítež. Slavnostně vyzdobená střítežská sokolovna hostila druhou únorovou sobotu již 9. ročník této
tradiční kulturní akce. Pro účastníky letošního plesu si
pořadatelé připravili několik novinek a překvapení.
Přicházející hosty letos poprvé vítala družina trubačů,
kteří k nám přijeli z celé Moravy. Po přivítání a zahájení
plesu byl dalším bodem programu příchod „Hubertovy
družiny“, která přinášela zvěř do tomboly za zvuku
lesnic. Poté následovalo zpívané a troubené přivítání
Dykovými loveckými signály. Příjemným zpestřením
plesu bylo následné vystoupení členek oddílu estetické
moderní gymnastiky ze Zubří a studentky konzervatoře
v Brně. Po další taneční sérii následovalo trubačské
pásmo provázející loveckou hudbou průběhem
mysliveckého honu včetně vytrubování úlovků.

Děkujeme všem hostům za účast a podporu a pevně
věříme, že se všichni příjemně bavili. Zároveň bychom
rádi poděkovali všem sponzorům za dary do
myslivecké tomboly, trubačům za hudební doprovod
večerem a nezapomeňme také poděkovat členům MS a
jejich rodinným příslušníkům a přátelům za obětavou
přípravu a organizaci během plesu.
Igor Dobeš
za členy mysliveckého spolku Háje Střítež

