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Hospodaření v lesích obce Střítež nad Bečvou v roce 

2020 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Oznámení Lékárny Zašová
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Zápis do 1. ročníku ZŠ Zašová pro školní 

rok 2021/2022  

Obecní úřad Střítež nad Bečvou ve spolupráci s firmou  

SUEZ Využití zdrojů a.s. pro vás zajistí 

SBĚR A ODVOZ NEBEZPEČNÉHO  

A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nebezpečné a velkoobjemové odpady budou odebírány vyškoleným pracovníkem  

 a odváženy z následujících míst v obci podle tohoto časového harmonogramu: 

 Sběr, přeprava a odstranění odpadu bude prováděno v souladu s platnými předpisy. 

Datum Místo Hodina 

10. 4. 2021 

Pod hřbitovem 8:00 – 9:00 

Točna autobusů 9:00 – 10:00 

Na dolním konci 10:00 – 11:00 

Proč? 

Nebezpečný odpad vyhozený do běžných popelnic a kontejnerů na komunální odpad 

ohrožuje život lidí, zvířat a rostlin. Proto jej musíme sbírat odděleně a potom odborně 

odstraňovat. 

Co je to nebezpečný odpad? 

Jedná se o baterie všeho druhu, oleje, plechovky od barev a jiné nádoby obsahující 

zbytky nebezpečných látek, zářivky a výbojky, teploměry, kyseliny a zásady, laky, 

barvy a ředidla, lepidla, léky, desinfekční prostředky, kosmetika, pesticidy, fotochemi-

kálie, čisticí prostředky na okna a WC, zaolejované hadry, apod. 

Dále můžete odevzdat velkoobjemový odpad a EEZ 

Velkoobjemový odpad - např. koberce, nábytek, oblečení, také pneumatiky.  

EEZ (elektronické a elektrické zařízení) - např. televize, ledničky, rádia a monitory. 
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Tříkrálová sbírka 2021 
 

Aujeszkyho choroba – nebezpečí nákazy 
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Tisková zpráva ze 14. ledna 2021: 

Davy turistů mohou na horách třídit 

odpady do speciálních třikošů 
 

  

Pedagogové a rodiče se vzdělávali on-line 
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Zima v mateřské škole 
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Výpis z usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce 

Střítež nad Bečvou, konaného dne 23. 9. 2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 výměnu pozemku p. č. 1027/5 a 1027/6 o celkové výměře 
22 m2 k. ú. Střítež nad Bečvou ve vlastnictví Martina a Jany 
Zemanových, Střítež nad Bečvou č. p. 59, za část pozemku 
1024/3 o celkové výměře 18 m2 v k. ú. Střítež nad Bečvou ve 
vlastnictví obce Střítež nad Bečvou, Střítež nad Bečvou 193, 
756 52 a pověřuje starostu obce k vypracování smlouvy. 

 smlouvu o dílo mezi obcí Střítež nad Bečvou č. p. 193, 
756 52 Střítež nad Bečvou jako objednatelem a firmou 4soft, 
s.r.o. Tanvald, Krkonošká 625, 468 41 jako zhotovitelem na 
zakázku „Dopravní hřiště u MŠ Střítež nad Bečvou“ za celko-
vou částku 350 570,88 Kč včetně DPH. 

 smlouvu o dílo mezi obcí Střítež nad Bečvou č. p. 193, 
756 52 Střítež nad Bečvou jako objednatelem a firmou COB-
BLER s.r.o. Zašová č. p. 633, 756 51 Zašová jako zhotovite-
lem na zakázku „Revitalizace hřbitova ve Stříteži nad Beč-
vou“ za celkovou částku 713 754,92 Kč vč. DPH. 

 smlouvu o dílo mezi obcí Střítež nad Bečvou 193, 756 52 
Střítež nad Bečvou jako objednatelem a firmou COBBLER 
s.r.o., Zašová 633, 756 51 Zašová jako zhotovitelem na za-
kázku „Obnova parkovacích ploch před Evangelickým koste-
lem a Obecním domem ve Stříteži nad Bečvou“ za celkovou 
částku 2 222 558,25 Kč vč. DPH. 

 smlouvu o dílo mezi obcí Střítež nad Bečvou č. p. 193, 
756 52 Střítež nad Bečvou jako objednatelem a firmou WOR-
KOUT CLUB PARKS, s.r.o., Ludvíkova 1351/16, 716 00 Os-
trava - Radvanice jako zhotovitelem na zakázku „Workoutové 
hřiště ve Stříteži nad Bečvou“ za celkovou částku 
254 487,81 Kč vč. DPH. 

 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 21987 mezi obcí Střítež 
nad Bečvou č. p. 193, 756 52 Střítež nad Bečvou jako objed-
natelem a firmou COBBLER s.r.o., Zašová č. p. 633, 756 51 
Zašová + firma REPONT s.r.o., Na Zelince 1167/19, Lipník 
nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou jako zhotovi-
telem na zakázku „Stezka pro chodce a cyklisty v obci Střítež 
nad Bečvou“ za celkovou částku 30 744 423,15 Kč vč. DPH. 

 cenovou nabídku společnosti NELL PROJEKT s.r.o., Plesní-
kova 5559, 760 05 Zlín č. 76/2020 ze dne 30. 7. 2020 na 
projektovou dokumentaci pro společné povolení, pro prová-
dění stavby, inženýrskou činnost, rozpočet a výkaz výměr na 
akci „Výstavba cyklostezky Vidče – Střítež nad Bečvou“ za 
celkovou cenu 173 514 Kč vč. DPH. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 správu výběrové komise k dotačním projektům Dopravní 
hřiště u MŠ ve Stříteži nad Bečvou, Revitalizace hřbitova ve 
Stříteži nad Bečvou, Obnova parkovacích ploch před Evan-
gelickým kostelem ve Stříteži nad Bečvou, Workoutové hřiště 
ve Stříteži nad Bečvou. 

Zastupitelstvo obce vyhlašuje: 

 záměr na prodej části pozemku p. č. 45/2 v k. ú. Střítež n. B. 

Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu č. 5/2020 dle 
přiložené tabulky. 

Výpis z usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva obce 

Střítež nad Bečvou, konaného dne 9. 12. 2020  

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 „Strategický plán Dobrovolného svazku obcí Mikroregion 
Valašskomeziříčsko-Kelečsko na období 2020-2030“ dle 
předloženého návrhu. 

 „Program kofinancování sociálních služeb na rok 2021“ dle 
předloženého návrhu. 

 mimořádný příspěvek na kofinancování sociálních a souvise-
jících služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko 
do rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Valaš-
skomeziříčsko-Kelečsko na rok 2021 ve výši 85 500 Kč (tj. 
100 Kč/1 obyvatele - 855 obyvatel dle ČSÚ k 31. 12. 2019). 

 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 bez-
úplatně převedou do vlastnictví obce Střítež nad Bečvou. 

 Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci 117D8210C3320 
„Obnova parkovacích ploch před Evangelickým kostelem 
a Obecním domem ve Stříteži nad Bečvou“ ve výši 
1 000 000 Kč. 

 Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci 117D8210H4476 
„Obnova a vybudování hřiští ve Stříteži nad Bečvou“ 
v celkové výši 746 911 Kč. 

 Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci 117D8210G3584 
„Revitalizaci hřbitova ve Stříteži nad Bečvou“ ve výši 
499 628 Kč. 

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

 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace 
z rozpočtu obce Střítež nad Bečvou č. 1/2021 mezi obcí Stří-
tež nad Bečvou jako poskytovatelem dotace a TJ Sokol Stří-
tež, 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 pro rok 
2021 činí 100 000 Kč. 

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 

Výpis z usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva obce 

Střítež nad Bečvou, konaného dne 27. 1. 2021  

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 termín na podání žádostí na změnu územního plánu do 
28. 2. 2021 a pověřuje starostu zjištěním zákonných povin-
ností vyplývajících pro obec se změnou územního plánu. 

 vyhlášení záměru na prodej požárního vozidla Avia, regis-
trační značka VSA 26-28. 

 výpověď nájemní smlouvy uzavřené mezi Obcí Střítež nad 
Bečvou a Ing. Ladislavem Trčkou v budově požární zbrojnice 
č. 197. 

 otevírací dobu pošty Partner od 1. 4. 2021: 
 Pondělí  7:30-10:00  13:30-17:00 
 Út, St, Čt 7:30-10:00  13:30-16:00 
 Pátek   7:30-10:00  12:30-14:00 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 přípravu dokumentu „Program rozvoje obce na roky 2021 až 
2026“ a doporučuje jeho schválení po podání připomínek na 
příštím zasedání zastupitelstva obce.  



 Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů 
a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., 
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „zákon“) bude na celém území České republi-
ky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen 
„sčítání“).

 Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 
26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická 
osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem 
požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako 
online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.

Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik 

na území České republiky trvalý pobyt nebo přechod-
ný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území České 
republiky udělen azyl, doplňková ochrana nebo do-
časná ochrana,

b) každá další fyzická osoba, která je na území České 
republiky v rozhodný okamžik přítomna,

c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).

 Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince, 
kteří jsou v  České republice na dobu kratší než 90  dnů 
(například turisté), a  na cizince požívající diplomatické 
výsady a imunity.

 Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho přípravu, pro-
vedení, zpracování a zveřejnění výsledků zabezpečuje 
Český statistický úřad (dále jen „Úřad“). Úřad pro potřeby 
sčítání přebírá údaje z informačních systémů veřejné správy 
podle paragrafu 7 zákona. Na přípravě a provedení 
sčítání Úřad spolupracuje s dodavatelem terénních prací 
a ústředními správními úřady uvedenými v zákoně.

 Obecní úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým nej-
později 14 kalendářních dnů před rozhodným okamžikem 
tento dokument, seznam standardních sčítacích obvodů 
v obci včetně jejich vymezení a jména, příjmení a čísla 
průkazů sčítacích komisařů, kteří budou v jednotlivých 
sčítacích obvodech sčítání zajišťovat, včetně telefonního 
spojení na bezplatnou informační linku sčítání a oficiální 
internetové adresy sčítání.

 Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich zá-
pisem do sčítacího formuláře povinnou osobou. Tou je 
každá plně svéprávná fyzická osoba podléhající sčítání. 
Za fyzickou osobu, která není plně svéprávná, poskytne 
údaje její zákonný zástupce nebo opatrovník, případně 

jiná osoba oprávněná za ni jednat podle občanského 
zákoníku. Sčítání lidu, domů a bytů se provádí vyplněním 
sčítacího formuláře pro domácnost. Údaje o domu a bytu 
poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlast-
ník domu nebo správce.

 Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčíta- 
cího formuláře buď v elektronické podobě při online sčítání 
od 27. března 2021 do 9. dubna 2021, nebo následně 
při terénním došetření.

 Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích obvo- 
dech sčítací komisaři jmenovaní podle zákona. Sčítací 
komisař se při výkonu své funkce prokazuje průkazem 
sčítacího komisaře, případně na požádání povinné osoby 
též svým občanským průkazem nebo cestovním dokladem.

 Při terénním došetření sčítací komisař předá členu 
domácnosti, osobě žijící mimo domácnost, popřípadě 
vlastníku zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod, 
sčítací formulář v listinné podobě v předem oznámeném 
termínu nejpozději do 26. dubna 2021. Úřad je podle 
zákona oprávněn lhůtu prodloužit.

 Člen domácnosti, osoba žijící mimo domácnost nebo 
vlastník zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod, 
odevzdá vyplněný sčítací formulář v odpovědní obálce 
na poště nebo jej vhozením do poštovní schránky odešle 
zdarma na adresu P. O. Boxu sčítání, nebo jej doručí 
na kontaktní místo sčítání, nejpozději do 11. května 2021. 
Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.

 Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem, 
nařízením o evropské statistice, GDPR a dalšími právními 
předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než sta-
tistické účely. Sčítací komisaři, stejně jako všechny osoby, 
které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí 
s individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich 
zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je časově 
neomezená.

 Český statistický úřad žádá všechny občany, aby 
odpovědným vyplněním sčítacích formulářů přispěli 
k úspěšnému provedení sčítání.

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda Českého statistického úřadu

OZNÁMENÍ

Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021

O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 

V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE

www.scitani.cz



Průběh sčítání 

Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem 
o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021 
má každý možnost sečíst se online prostřed- 
nictvím elektronického formuláře na webu 
www.scitani.cz nebo v  mobilní aplikaci. Kdo 
se nesečte online, má zákonnou povinnost 
od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat 
listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací 
komisaři. 

Vzhledem k  současné epidemické situaci při-
pravil ČSÚ v  součinnosti s  Českou poštou 
a hlavní hygieničkou České republiky distribuci 
a  sběr listinných formulářů, při kterých dojde 
k  výraznému omezení fyzických kontaktů mezi 
sčítacími komisaři a  obyvatelstvem. Distribuce 
formulářů do domácností bude probíhat podob-
ně, jako nyní probíhá doručování doporučených 
poštovních zásilek, při dodržování přísných hygie- 
nických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfek-
ce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace 
doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčíta-
cí komisaři pomáhat s  vyplňováním formulářů. 
V případě potřeby se však můžete obrátit na info-
linku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude 
možné odeslat v  předtištěné obálce prostřed- 
nictvím schránek České pošty nebo odevzdat 
na cca 800 kontaktních místech České pošty 
(vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma. 
Kontaktní místa budou provozována za zvýše-
ných hygienických požadavků.

Koho se sčítání týká 

Sčítání  2021 je povinné pro všechny osoby, 
které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt 

nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. 
Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu 
na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost 
a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby  
omezené ve svéprávnosti a  podobně provádí 
sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník 
nebo osoba k  tomu oprávněná. Sčítání se týká 
i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, 
s  výjimkou diplomatů nebo cizinců s  krátkodo-
bým pobytem do 90 dnů. 

Kontaktní místa 

Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybra-
ných pobočkách České pošty a všech krajských 
správách Českého statistického úřadu. Poskytují 
široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také 
místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listin-
né formuláře. 

Ochrana dat 

Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní  
údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými 
právními předpisy a používány jsou maximálně 
zabezpečené informační systémy. 

Přínos sčítání 

Výsledky jsou široce využitelné například při pří-
pravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury 
nebo plánování lepší dostupnosti služeb. Infor- 
mace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost 
veřejné správy, podnikatelské záměry i  směřo-
vání výzkumných či vědeckých pracovišť a v ko-
nečném důsledku ovlivňují život každého z nás.

Podrobnější informace naleznete na webu 
www.scitani.cz.

BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA. 
SČÍTÁNÍ ZAČÍNÁ 27. BŘEZNA 2021.

www.scitani.cz


