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Úvodní slovo
Milí střítežané,
listí na stromech začíná zlátnout, jeřabiny podél cest se
vybarvily do červena a na loukách vykvetly ocúny, fascinující svou tajemně ﬁalovou barvou, což je neklamné znamení, že začal podzim. Mám rád podzimní rána, kdy se za
rozbřesku plazí ranní opar po polích a loukách, vychází
slunce a začíná krásný den. Na podzim je ale pilno a není
moc času na kochání. Sklízíme úrodu na zahrádkách
a polích, moštujeme, děláme kvas, sušíme, doháníme, co
jsme nestihli a připravujeme zásoby na zimu. Také řežeme dřevo a přemýšlíme, kolik toho zase „protopíme“.
Zkuste se ale na chvilku zastavit a rozhlédnout se kolem
sebe a zjistíte, že ve Stříteži je tak krásně.
Rád bych poděkoval Davidu Mizerovi a jeho týmu za provoz bufetu na fotbalovém hřišti. Davidovi se podařilo navázat na vysoko nasazenou laťku manželů Urbanových
v minulém roce. Díky jeho úsilí jsme se opět rádi potkávali
na fotbalovém hřišti, kde probíhala téměř každý víkend
nějaká akce jako den dětí, soutěž mladých hasičů, vodní
fotbálek, skákací hrady, guláše, myslivecké odpoledne,
fotbaly atd.
První zrealizovanou investiční akcí nově zvoleného vedení
obce bylo vybudování odpočinkové zóny u ruční pumpy
v horní části hřbitova. Myslím, že úpravy se povedly, více
informací najdete na následující straně. V opravách chceme pokračovat a dále připravujeme rekonstrukci rozpadajícího se oplocení na západní části hřbitova, které naváže
na již hotovou odpočinkovou zónu a spojí se ve funkční
celek. Realizace akce je naplánována na příští rok, nyní je
vypsáno výběrové řízení na zhotovitele.
Dále probíhá oprava bývalé kanceláře v hasičské zbrojnici. Byla osazena nová otopná tělesa, probíhá kontrola
elektroinstalace, bude osazeno nové osvětlení a vymalováno. Místnost bude sloužit jako sdílená klubovna pro
spolky v obci - mladé hasiče, malé lišky, bikery a další.
Bohužel ne vše je zalité podzimním sluncem. Zastupitelstvo obce na svém posledním zasedání projednávalo problematiku provozu vodního zdroje ST5. Po dlouhém
a odpovědném zvažování se zastupitelstvo rozhodlo spolupráci s nájemcem obecní studny ST5 ukončit. Doufáme,
že ukončení spolupráce se obejde bez nepříjemných
a zbytečných komplikací. Zápis z 30. zastupitelstva obce
je na stránkách obce a stejně tak i ve zkrácené podobě v
příloze zpravodaje.
Přeji vám všem příjemně strávené další podzimní dny.

Vzhledem k náročné době, která neumožnila konání tradičního mysliveckého plesu na začátku roku 2021, jsme se rozhodli o prázdninách uspořádat „náhradní akci“. V sobotu 31. července 2021 tak na fotbalovém hřišti proběhlo myslivecké odpoledne.
Pro návštěvníky bylo připraveno bohaté občerstvení, řada
zvěřinových specialit včetně teplých pochoutek přímo z udírny. Děti se aktivně zapojovaly do připravených aktivit, které
jim měly přiblížit život ve volné přírodě. Nejen ony si pak
mohly zkusit střelbu ze vzduchovky nebo lukostřelbu. Nechyběl skákací hrad a kolo štěstí. Nezbytná tombola sestávala,
jak jinak, také především ze zvěřiny. Velký zájem vzbudila
přehlídka loveckých dravců. Za hojnou účast vděčíme zejména krásnému počasí.

Rádi bychom zde poděkovali všem účastníkům a podporovatelům a také Davidu Mizerovi a střítežským hasičům za pomoc.
Za MS Střítež nad Bečvou
Mariana Mališková

Jan Vaculín, místostarosta

zpravodaj@striteznb.cz
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Odpočinková plocha na hřbitově
V horní části hřbitova byla v těchto dnech dokončena stavební akce Revitalizace střítežského hřbitova. U ruční pumpy
byla vybudována plocha s možností posezení. Plocha byla
vyrovnána. Byly vybudovány gabionové zídky. Ze žulové
mozaiky byl zhotoven nový pochozí povrch. Po stranách jsou
na gabionových zídkách zhotoveny plochy pro sezení, které
jsou osazeny dubovými prkny. Původní ruční pumpa byla
vyměněna za novou. Doplněny byly lavičky a odpadkový koš.
Myslím, že takováto vzniklá plocha s posezením na hřbitově
chyběla. Nyní můžete při vzpomínce na blízké, kteří odešli,
posedět a kochat se výhledem na horní konec obce a údolí
Bečvy.
Pár údajů: Stavbu projektoval pan Ing. Jan Frydrych. Zakázku realizovala ﬁrma BLS Dopravní stavby s.r.o. Realizace
začala na začátku září. Cena realizace je cca 620 000 Kč,
z toho dotace činí cca 410 000 Kč, tzn. cca 66 % z celkové
ceny díla.

Všem děkujeme, že se realizace podařila!
Jan Vaculín, místostarosta

Stezka pro chodce a cyklisty v obci Střítež nad Bečvou
Dne 6. srpna 2021 jsme se mohli přesvědčit o významu nové
části cyklostezky. Vozidlo jedoucí od Stříteže dostalo za
slunného dne a na suché vozovce v rychlosti smyk. Otočilo
se o 180° zpět směrem na Střítež a zůstalo viset v příkopě
na pravé straně vozovky. Celá událost se stala jen
50 metrů od pomníčku, který je u silnice a připomíná smutnou událost z roku 2015. Kdyby v tom okamžiku po silnici
III. třídy šel chodec nebo jel cyklista, došlo by velmi pravděpodobně k další tragédii anebo těžkému zranění. Jsme rádi,
že se nic takového nestalo a vyzýváme občany, aby jako
cyklisté a chodci využívali nový kus cyklostezky vedoucí
do obce. Může zachránit život právě vám! Zvláště pak nabývá naše upozornění na významu v podzimním a zimním čase, kdy je brzy tma a neosvětlení chodci jsou na silnici
III. třídy téměř neviditelní.
Jak jsme již informovali v Obecním zpravodaji v srpnu 2021
Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor Životního prostředí,
již dne 23. 7. 2021 rozhodl a vydal povolení Obci Střítež nad

Bečvou k nakládání s podzemními vodami – k jejich čerpání
za účelem snižování jejich hladiny, ze dvou stavebních jam
pro založení betonových patek nové lávky v rámci stavby
„Stezka pro chodce a cyklisty v obci Střítež nad Bečvou“,
stavební objekt SO201 – Lávka, kdy vyčerpaná voda bude
následně
zasakována
na
lesním
pozemku
p. č. 29/14 k. ú. Střítež nad Bečvou (na střítežské straně,
cca 350 metrů pod jámy a cca 150 metrů pod splav). Nájemce studny č. 5 (ST 5) převzal rozhodnutí dne 5. 8. 2021,
následně využil svého zákonného práva a proti rozhodnutí
se již prostřednictvím svého právního zástupce dne
18. 8. 2021 odvolal s tím, že prostřednictvím svého právního
zástupce teprve až dne 1. 9. 2021 své odvolání odůvodnil.
Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor Životního prostředí
(MěÚ VM, ŽP) celý spis postoupil dne 27. 9. 2021 na nadřízený Krajský úřad do Zlína. Nyní celý spis, doplněný o nové
posudky a materiály, studuje po roce znovu pracovník Krajského úřadu. Dovolíme si jen konstatovat, že k dnešnímu dni
by v případě nepodání zákonného odvolání byly obě patky
nové lávky založeny, a to již pravděpodobně několikrát. Realizační ﬁrma totiž potřebuje, podle jejího vyjádření, na založení betonových patek lávky celkově jen 4 týdny, kdy
k dnešnímu dni uplynulo od rozhodnutí MěÚ VM, ŽP již týdnů 13. Jak bude situace dále pokračovat a kdy se začne
stavět, není bohužel v naší moci ovlivnit, a tedy vám ani na
základě výše popsaného sdělit. Je nutno navíc konstatovat,
že stavební ﬁrmy mají v dnešní době velké množství práce
a obtížně se jim plánuje práce, o které neví, kdy bude moci
započít. Opakovaně vás, naše občany, ubezpečujeme, že
děláme v této záležitosti maximum a žádáme vás, abyste při
přesunu k silnici I. třídy Valašské Meziříčí -> Rožnov p. R.
byli maximálně obezřetní s ohledem na velmi silný provoz na
cestě samotné, mostě i v křižovatce.
Rada obce Střítež nad Bečvou

Dopravní nehoda dne 6. 8. 2021 15:56 hod.

zpravodaj@striteznb.cz
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Oznámení obce

Harmonogram svozu

Obecní vodovod

tříděného odpadu

Zaměstnanci obce budou ve druhé polovině října
a v listopadu provádět kontrolu vodoměrů ve vašich domácnostech. Postupně budou zkontrolovány všechny vodoměry v obci.

Měsíčně se budou odvážet všechny druhy
tříděného odpadu:
plasty, nápojové kartony, sklo, papír a kovový odpad

Obvyklý odečet stavu vodoměrů pro fakturaci odebrané
vody za rok 2021 bude proveden v prosinci.
Děkujeme za spolupráci.
Obec Střítež nad Bečvou

zpravodaj@striteznb.cz
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Asi nám rostou křídla
Pizza, křídla, obr, bohoslužby, kolečkové brusle, klubovna, rap, bible, žonglování… Co mají tato slova společného?
Na tuhle otázku by vám snadno odpověděly děti, které se opět schází na faře Českobratrské církve evangelické ve
Stříteži. Právě odtamtud se už zjara linula vůně různých dobrot ale i dobrodružství, která spolu mohly prožít.
Po Noci kostelů, na které se kromě vystoupení mladých
umělců mohly děti setkat s kurzem současného cirkusového
umění, následovaly pravidelné schůzky dorostu a mládeže
a konečně i letní tábor. Po prázdninách pak přilétlo na faru
hejno Andělek, které se v dívčím klubu scházejí k tvoření,
povídání a zpěvu, ale také proto, aby mohly návštěvou potěšit nemocné přátele i příbuzné a vůbec všechny, pro koho je
svět za dveřmi domova už příliš nebezpečným místem.
A na své si na faře přijdou i kluci. Zrovna, když nás září potěšilo sluncem babího léta, usnesli se na potáborovém setkání,
že pro svůj sen – zbudování klubovny ve farní hospodářské
budově ve Stříteži nad Bečvou – jsou ochotni nasadit všechny svoje síly i um. Proto se nedivte, pokud zaklepou i na vaše dveře a budou se pídit po pokladech, jako jsou staré pohovky, či ne ještě zcela vysloužilý sporák na vaší půdě.
Podzimní dobrodružství už také klepou na dveře, a tak přímo
hoříme zvědavostí, jak se vydaří. Už tradiční lampionový
průvod ve středu 27. října 2021 završí přímo před Evangelickým kostelem malý koncert doprovázený ohňovou show.
A další dva dny pak bude na obecní hřiště vstup povolen
pouze Rebelům. Volné dny mohou totiž střítežské děti využít
k přípravě vzpoury proti nespravedlnosti, lži, šikaně i lenosti.
Kromě zážitkové hry, která se pro ně na faře a v jejím okolí
chystá, se mohou opět přiučit něco cirkusového umění včet-

zpravodaj@striteznb.cz

ně manipulace s ohnivými rekvizitami. Připraveni jsou také
mladí členové místního hasičského sboru. To, kdyby kromě
zápalu pro věc, vzplálo i něco nepatřičného.
Jsme moc vděční za ﬁnanční i praktickou pomoc obce i vás
všech, kteří máte odvahu s námi vstoupit nejen do kostelních
lavic ale i do dobrodružství, která na faře a kolem ní společně prožíváme. Vždyť i díky vám nám narůstají křídla.
Jana Peřtová
Pastorační pracovnice pro děti a mládež ČCE Střítež n. B.
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Podzim v mateřské škole
Podzim v naší školce byl ve znamení sklízení úrody ze zahrad, sadů a lesů. S dětmi jsme ochutnávali zeleninu a ovoce i lesní plody, tančili s houbičkami a tvořili z kaštánků
a dalších plodů. Společně s rodiči jsme si vyzdobili třídy
skřítky podzimníčky.

Moštujeme
Krájíme hříbky

Do konce podzimu nás čeká ještě dýňování a lampionový
průvod 27. října, na který bychom vás chtěli všechny pozvat.
A samozřejmě nebude chybět ani posvícenská husa.
Martina Skýpalová

Kam se ježek v zimě schoval? Zeptali jsme se ho...

A na závěr ještě zdravíme naše prvňáčky a ať se jim ve škole
daří!

Projížďka na poníku Merlinovi

zpravodaj@striteznb.cz
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Třetí sezóna mladých hasičů ve hře Plamen je za námi
Stejně jako byl soutěžní ročník 2019/2020 ovlivněn pandemií koronaviru, tak byl bohužel i ten letošní. A nakonec
mnohem víc. Spousta plánovaných soutěží byla zrušena, nebo přesunuta, včetně obvodové soutěže, kterou jsme měli pořádat v naší obci. Největší problém ale byl v tom, že jsme se nemohli připravovat od září roku 2020 do konce
května 2021. Nešlo ani tak o zkušenější mladé hasiče, ale spíš o ty, co začali s požárním sportem teprve v květnu.
Obě družstva dosáhla dobrých výsledků, když starší obsadili
14. místo ze 42 družstev a mladší 15. místo z 34 družstev.
Okamžitě jsme zahájili přípravu na novou sezónu v místní
sokolovně, kde trénujeme každé pondělí od 16:00 do 17:30.
Případní zájemci se mohou ozvat vedoucímu kolektivu mladých hasičů Matěji Hlaváčovi, tel. 603 707 183.
Závěrem bych velice rád poděkoval všem sportujícím dětem
a rodičům za jejich podporu. Je potřeba poděkovat také
všem sponzorům, kteří se na naší činnosti podílí. Zmínil
bych zejména obec Střítež nad Bečvou, která se rozhodla
podpořit naši činnost příspěvkem na nákup nové požární
stříkačky. Doufám, že nás tato investice posune ještě o kousek dál a budeme lépe reprezentovat naši obec.
Matouš Melichařík

Jako by komplikací nebylo málo, hodil nám do rozpisu soutěží vidle náš starosta sboru, když se na konci června rozhodl
oženit a nemohli jsme tak odcestovat na dvě soutěže okresní
ligy. I tak jsme se s mladšími žáky zúčastnili pěti soutěží a se
staršími soutěží čtyř. Velice pozitivní je, že si starší i mladší
žáci zaběhli svá dosavadní maxima v požárním útoku, kde
jejich nejlepší časy jsou na hodnotě 17,74 sekund u starších
a 21,05 sekund u mladších. Mladším žákům se navíc podařilo tento pokus zaběhnout na domácí pohárové soutěži. Starší žáci si vylepšili i svůj rekord v disciplíně „Štafeta požárních
dvojic“, který je momentálně na hodnotě 61,85 sekund.
Nový soutěžní ročník 2021/2022 jsme zahájili na „Závodu
požárnické všestrannosti“, který se konal 25. září v Oznici.

zpravodaj@striteznb.cz
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Mládežnický fotbal TJ Vidče v podzimní části sezóny
2021/2022 s účastí mládeže ze Stříteže
Po dlouhé době, kdy byl z důvodu opatření proti šíření koronaviru omezen amatérský sport včetně toho nejpopulárnějšího – fotbalu, to nyní vypadá velmi nadějně s dokončením podzimní mistrovské části soutěžního ročníku
2021/2022. To, že po této „vynucené“ přestávce může fungovat v mládežnických kategoriích i náš fotbalový oddíl
TJ Vidče je také zásluhou i vašich dětí ze Stříteže.
Ve čtyřech kategoriích - dorostu ročník 2003-2006, starších
žácích 2007-2008, mladších žácích 2009-2012 a mladší přípravce 2013 a mladší - působí kolem 20 dětí a z těch, kteří
u nás začínali jako malí před osmi lety se pomalu stávají dospělí lidé.
Organizovat kolektivní sport však v dnešní době není vůbec
jednoduché. Tréninky dvakrát týdně a k tomu víkendové zápasy zaberou spoustu času, a tak s nedostatkem funkcionářů, trenérů a i s rostoucím úbytkem sportuchtivých dětí bojují
všechny oddíly. Dávno skončila doba, kdy každá vesnice
měla svůj mládežnický tým. Teď, abychom mohli sestavit
družstvo v kategoriích 10+1 na celé hřiště, mnohdy nestačí
spolupráce dvou vesnic. Aby vesnický fotbal nezanikl, sdružují se i odvěcí sousední rivalové.
V kategorii dorostu působí sdružené mužstvo s Valašskou
Bystřicí, kádr mužstva čítá 18 mládežníků, včetně třech ze
Stříteže - Filipové Dobeš a Svak a Hynek Kraus. Tým nehraje špatně, ale na první výhru stále čeká. Dvě domácí remízy
ze sedmi odehraných zápasů z celkového počtu jedenácti
a pouze dva body. Prozatím nejhorší tým soutěže.

Družstvo starších žáků.
Zleva nahoře: trenér Radek Mičkal, Adam Merta, Vojtěch
Pavlíček, Josef Randýsek, Benjamín Bajza, Martin Rohleder,
Daniel Petružela, David Vaculín, Matyáš Machýček, Luděk
Lušovský a trenér Daniel Machýček.
Dole zleva: Daniel Žitník, Jaroslav Mitáš, Jakub Pavlíček,
Jan Mičkal, Tomáš Kozák, Vít Tichavský a Lukáš Jurka.

Družstvo dorostu.
Zleva nahoře: Jaroslav Poruba, Tobiáš Mroček, Lukáš Novák, Adam Žitník, Michal Mrkvica, Filip Svak, Ondřej Cáb,
Filip Mičkal a trenér Vladislav Basel.
Dole zleva: Filip Dobeš, Vojtěch Pavlíček, Šimon Urban,
Adam Machýček, Jan Mičkal a Adam Onderka.

Družstvo mladších žáků.
Zleva nahoře: trenér Vladimír Nerád, Nela Jurčová, Matěj
Randýsek, Tadeáš Mičkal, Ondřej Mandula, Tobiáš Kulišťák
a trenéři Jan Heryán a Jiří Vaculín.
Dole zleva: Anežka Špaková, Michal Vaculín, Adrian Nerád,
Teodor Vaculín, Patrik Maléř, Nikolas Valčík, Vojtěch Špak
a ležící brankář Adam Petružela.

Starší žáci jsou opět sdruženi s Valašskou Bystřicí. V této
kategorii je v Okresním přeboru pouze 7 týmů. Přibližně
17 hráčů, Tomáš Kraus, Luděk Lušovský, Ondřej Špak, Martin Rohleder, Adam Šrámek, Tomáš Kozák, Benjamín Bajza
a David Vaculín. Tři výhry, jedna remíza a dvě prohry
z doposud šesti odehraných zápasů. Vyrovnaná bilance,
střed tabulky.
Mladší žáci hrají v Okresním přeboru skupiny C. Tím, že se
nám na podzim nepodařilo sestavit starší přípravku, nastupují v této kategorii i ročníky 2011 a 2012. Celkem 18 chlapců

a dívek, ze Stříteže Anežka a Vojtěch Špakovi a Michal Vaculín. Zápasy na polovinu hřiště v počtu 7+1. Rovněž vyrovnaná bilance dvě výhry, jedna remíza a tři prohry a v tabulce
prozatím 4. místo ze šesti celků. V této kategorii byli tři naši
hráči nominováni do výběru OFS Vsetín na meziokresní turnaj talentované mládeže ve fotbale do Otrokovic. Výběr
U13 Tadeáš Mičkal (1. branka) a Vojtěch Špak turnaj bez
prohry vyhráli, kategorie U12 Nikolas Valčík všechny tři utkání naopak prohráli.
Mladší přípravka - mužstvo, které nám dělá největší radost

zpravodaj@striteznb.cz
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především zájmem malých dětí o sport. Jednu dobu bylo na
tréninku i dvacet dětí, ale podzimní počasí přinášející rýmy
a nachlazení občas elán pohybovat se na čerstvém vzduchu
přibrzdí. K již zkušeným a ostříleným hráčům Pepíkovi Mikulenkovi a Elišce Špakové během podzimu přibyli Jirka Divín,
Honza Mikuda, Jáchym Hanák, Denis Kuběj, Lucas Lušovský, Kubík Skýpala a nově Marek Randus. Prozatím parádní
dva domácí turnaje a k nim další čtyři ve Valašském Meziříčí,
na Dolní a Horní Bečvě a ve Valašské Bystřici. V zápasech
této kategorie nejde o výsledky nebo o to, kolik kdo dá gólů,
ale především o to, aby si všichni pořádně zahráli a měli radost ze hry. A to se nám trenérům myslím si daří.
Závěrem velké poděkování vám rodičům, že jste si pro fotbal
vašich dětí vybrali právě náš oddíl kopané TJ Vidče. Vážíme
si toho a snažíme se dělat maximum pro to, aby vaše děti
byly u nás spokojeny.
Za TJ Vidče
Basel Vladislav

Družstvo mladší přípravky.
Zleva nahoře: trenér Jiří Vaculín, Petr Ryboň, Veronika Barabášová, Ema Kramolišová, Eliška Špaková, Štěpán Randus
a druhý trenér Jaroslav Randus.
Dole zleva: Jiří Divín, Matyáš Cáb, Mikuláš Duda, Jakub Kramoliš, Samuel Ryboň a ležící brankář Josef Mikulenka.

Zdravíme a vítáme fotbalové fanoušky ze Stříteže!
Tak se již blíží konec podzimní sezóny 2021-22, kdy se fotbalový kolotoč rozjel skoro po roce a příčinou, jak jistě víte,
byla epidemie Covid-19.
Než začnu bilancovat, vzpomeňme ještě jednou na chvíli na
naše bývalé hráče a funkcionáře p. Josefa Martínka a Juraje
Jakubíka, kteří v letošním roce odešli do fotbalového nebe.
Čest jejich památce!
V podzimní části se nám zatím velice daří a držíme se na
1. místě Okresního přeboru, a to nás čeká pouze poslední

#

Mužstvo

Z

V

R

P Skóre B

1

SD Střítež/Hrachovec B

10

7

2

1 30:16 23

2

Zašová

9

7

0

2

29:9 21

3

Zubří

8

6

1

1

21:9 19

4

Horní Bečva

9

5

2

2 25:14 17

5

Valašská Bystřice

10

4

2

4 16:18 14

6

sd Hošťálková/Kateřinice B

9

3

3

3 18:21 12

7

Lhota u Vs.

9

3

2

4 15:14 11

8

Ústí

9

3

1

5 15:20 10

9

Hutisko

8

2

3

3 13:16 9

10

Huslenky

9

2

1

6 15:24 7

11

Leskovec

9

1

2

6

8:29

5

12

sd NH/VKK B

9

1

1

7

7:22

4

kolo v derby se Zubří. Doufám, že se nám podaří uhrát dobrý
výsledek tak, abychom přezimovali na 1. místě tabulky.
Nejlepším střelcem je Vladimír Řehák (posila z Ostravy),
který u nás hraje druhým rokem a nejlepším hráčem podzimu byl vyhlášen brankář Ondřej Střílka, který u nás alternuje
z mužstva Hrachovce.
Děkujeme všem za podporu.
Za fotbalový oddíl
Josef Mikulenka

STŘÍTEŽSKÝ ZPRAVODAJ, periodický tisk ÚSC, vydává Obec Střítež nad Bečvou, 756 52 Střítež nad Bečvou 193,
IČ: 00635839, vychází 6krát ročně, počet výtisků: 280 ks. Evidenční číslo: MK ČR E 10079, den vydání: 21. října 2021.
Pro občany trvale bydlící v obci zdarma. Příspěvky zasílejte na OÚ Střítež nad Bečvou, e-mail: zpravodaj@striteznb.cz.
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Příloha zpravodaje

Říjen 2021

Výpis z usnesení z 30. zasedání Zastupitelstva obce
Střítež nad Bečvou, konaného dne 20. 9. 2021

Zastupitelstvo obce schvaluje:
 vyhlášení výběrového řízení na akci Rekonstrukce oplocení
hřbitova;
 vyhlášení záměru na prodej parcely č. 1581/142 o ploše
39 m2, k. ú. Střítež nad Bečvou, která vznikne oddělením od
parcely č. 1581/2, k. ú. Střítež nad Bečvou dle geometrického
plánu č. 715-33/2021 vyhotoveným Miroslavem Vrátným;
 smlouvu o bezúplatném převodu mezi obcí a manželi Krausovými a pověřuje starostu jejím podpisem;
 smlouvu o bezúplatném převodu mezi obcí a manželi Majerovými a pověřuje starostu jejím podpisem;
 nákup 3 ks nových kontejnerů v celkové ceně do 200 000 Kč
bez DPH a pověřuje starostu realizací jejich nákupu;
 výměnu oken v budově OÚ dle nabídky firmy KSK-Systém,
spol. s r.o.;
 přerušení odběru vody z obecního zdroje ST5 do obecního
vodovodu v období výstavby patek lávky (tzn. při snižování
hladiny vody čerpáním) a dalších 14 dnů po skončení čerpání. Případná náhrada škody nájemci bude určena na konci
roku 2021 po zjištění množství vody odebrané od firmy Vodovody a kanalizace Vsetín a.s. z množství nadlimitně odebrané
vody, výše náhrady za jeden nadlimitní m 3 bude dojednána
s nájemcem po doložení zisku na 1 m3 odebrané vody.

Vodní zdroj ST 5 – smlouvy
Obec opakovaně vyzývala nájemce ST5 k jednání ohledně
smlouvy Provozně souvisejících vodovodů (PSV), dne 9. 8. 2021
však byla doručena na OÚ Předžalobní výzva. Obec opět navrhla jednání s tím, ať druhá strana navrhne možné termíny jednání, které by proběhlo na OÚ Střítež n. B.
 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o provedených a plánovaných krocích ohledně smlouvy PSV.
Obec Střítež nad Bečvou dospěla k názoru, že další spolupráce
s nájemcem obecního zdroje ST5 nadále není možná, přínosná
a zřejmě už ani sám nájemce (dle jeho skutků) na spolupráci
nemá zájem.
Neprovádí požadovanou součinnost ani komunikaci. Neodpovídá na důležité dopisy z pohledu provozu obecního vodovodu.
Představitele obce navíc velmi hrubě a vulgárně uráží, jak uvedl
i místostarosta.
 Zastupitelstvo obce schvaluje tajné hlasování o návrhu
vypovědět Smlouvu o dodávce pitné vody č. TRL08006
a Nájemní smlouvu č. TRL-08007.
 Zastupitelstvo obce schvaluje vypovězení Smlouvy
o dodávce pitné vody č. TRL08006 a realizací pověřuje Radu
obce.
 Zastupitelstvo obce schvaluje vypovězení Nájemní
smlouvy č. TRL-08007 a realizací pověřuje Radu obce.

Realizace nepeněžního vkladu majetku Obce Střítež nad Bečvou do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace,
a.s. Jedná se o vodovod v majetku obce Střítež nad Bečvou,
který je ovšem v k. ú. Vidče. Naše obec jej nevyužívá.
 schvaluje nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.;
 Smlouvy o upsání akcií mezi obcí Střítež nad Bečvou a společností Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.;
 Prohlášení o vnesení nemovité věci jako nepeněžitého vkladu
do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace
Vsetín, a.s.

Obecní vodovod – provozní záležitosti
Na 8. a 9. září a poté na 22. a 23. září bylo naplánováno provedení odkalení obecního vodojemu, nájemce ST5 však nepotvrdil
součinnost. Servisní zásahy byly tedy odvolány.
VaK Vsetín doporučuje zakoupit cca 50 ks vodoměrů jako reservu a dále provést mapování všech vodoměrů v obci.
Ing. L. Trčka byl opětovně a naposled vyzván k vydání nezákonně zadržovaného majetku, který souvisí s provozem obecního vodovodu. Bez jeho předání nemůže obec plnit všechny legislativní požadavky na provoz vodovodu.
Ing. L. Trčka byl opakovaně vyzván k vysvětlení, jak odkaluje
přivaděč z ST5 po odstávkách a údržbě zařízení, když m3 na
vodoměru jsou spojité za posledních několik let a vše fakturuje
obci – výzvy jsou do dnešního bez odezvy.
 Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace provozu
obecního vodovodu.
 Zastupitelstvo obce schvaluje nákup 50 ks vodoměru
v max. ceně do 700 Kč bez DPH/ks.

Informace ze zasedání RO
 Organizační věci
Rada obce schválila změnu organizační struktury Obecního
úřadu Střítež nad Bečvou, a to takto: Starosta, Místostarosta,
Referent státní správy a samosprávy-I, pracovní místo Referent
státní správy a samosprávy-II bylo zrušeno, a to s účinností od
1. 10. 2021.
 Vypsání výběrového řízení na pracovní místo ředitel/ředitelka
MŠ Střítež n. B.
Rada obce vyhlásila nové výběrové řízení s termínem výběru
vhodného uchazeče do 30. 11. 2021 a předpokládaným termínem nástupu od 1. 2. 2022.
 Kontrola z ČIŽP OI Brno
Dne 10. a 11. 8. 2021 probíhala v obci kontrola ČIŽP na podnět
Ing. L. Trčky a dalšího občana Stříteže nad Bečvou.
 Zpoplatnění žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Z důvodu neúměrné zátěže plynoucí z vyřizování požadavků dle
zákona č. 106/1999 Sb. schválila rada obce Sazebník úhrad za
poskytování informací s platností od 30. 8. 2021. Sazebník je
zveřejněn na internetových stránkách obce.
 Osobní automobil
Rada obce schválila nákup osobního automobilu v ceně do
60 000 Kč pro obecního hospodáře.

Závora u rybníka
MěÚ Valašské Meziříčí dne 25. 8. 2021 rozhodl o omezení veřejného přístupu na komunikaci „Ke Šrámkům“ a povolil umístění
pevné překážky – otočné kovové závory. Rozhodnutí nabylo
právní moci v 37 KT.
Obec plánuje na podzim 2021 osadit na místo uzamykatelnou
závoru dle schváleného povolení. Všechna povolení k vjezdu
vydaná v minulosti OÚ Střítež nad Bečvou zanikla.
 Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace ohledně
aktuálního stavu realizace osazení otočné závory v místní
části obce nad rybníkem.

Kompletní zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstev obce Střítež nad Bečvou můžete nalézt na webových
stránkách obce www.striteznb.cz/archiv-uredni-desky/.
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Schválení změny rozpočtu č. 4/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu č. 4/2021.
Rozpočet po 4. změně
Příjmy celkem
Výdaje celkem
Financování celkem

Schválený „RO“
25 224 319,38
34 062 897,00
8 838 577,62

Příjmy
+ 231 983,84 (pol. 1335,4111,4116)
Výdaje
+ 411 000,00
Financování + 179 016,16
„RO“ před změnou
26 470 307,49
37 103 599,00
10 633 291,51

Návrh 4. změny
231 983,84
411 000,00
179 016,16

„RO“ po 4. změně
26 702 291,33
37 514 599,00
10 812 307,67

Putovní Křišťálová popelnice se stěhuje z jihočeského
Vimperka do Chocně!
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