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EVIDENCE OBYVATEL 

 

Počet  obyvatel ke konci roku 2015         586 

 

Narozeni:    4 

Krajčová Aneta          č.p. 194 

Martinková Sára         č.p. 201 

Nová Tereza               č.p. 104 

Filák Jakub                 č.p.  70 

 

Přihlášeni:    7 

Provázková Anna č.p.   71 

Šerý Pavel č.p. 169 

Pikálek Pavel č.p. 103 

Chromík Jan č.p. 190 

Maňáková Martina č.p.   10  

Maňáková Veronika č.p.   10 

Maňáková Kateřina č.p.   10 

 

Zemřelí:     2 

Feráková Božena č.p. 117 

Filák Jaroslav č.p.   72                

   

V letošním roce jsme se rozloučili také s místními rodáky 

Kučný Josef 

Sívek Miroslav 

Matocha Jan 

          

Odhlášeni:   2 

Hajda Pavel č.p.   38  

Rittich Antonín č.p.   01   

         

Sňatky: 

10.9.2016 Chromíkovi, Střelná 190 

Adéla Bednářová, Střelná 190 – Jan Chromík, Lidečko 260                

   

Počet obyvatel k 20. 12. 2016                          593 

 

 

 

 

 

 

 

Úřední hodiny OÚ na 

přelomu roků 2016 -2017 

V období vánočních a 

novoročních svátků bude 

obecní úřad pro veřejnost 

uzavřen. Jediným úředním 

dnem je:  

středa 28. prosince  

od   7.30 – 12.00 hod.  

od 13.00 - 17.00 hod.  

 

V novém roce bude 

prvním úředním dnem 

středa 4. 1. 2017.  

 

V ostatní dny bude 

docházet k průběžnému 

čerpání dovolené a 

k provádění uzávěrkových 

účetních a inventurních 

prací. V případech nutnosti 

si lze potřebnou službu 

telefonicky dohodnout i 

mimo vyhrazený úřední 

den na tel. 603 538 790. 

 

********************** 

Farní Ples 

Římskokatolická farnost 

Francova Lhota Vás zve na 

farní ples, který se koná 

dne 11. února 2017 ve 

Francově Lhotě.  (více 

pozvánka v příloze). 
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Ještě ke kanalizaci 

Rok 2016 byl rokem ukončení nejrozsáhlejší investiční akce v dějinách obce co do rozsahu, 

stavební náročnosti, finančního objemu a zásahu do soukromých práv občanů. Stěží lze 

předpokládat, že obec podobně náročnou akci ještě bude absolvovat, alespoň ne v blízkém a 

střednědobém časovém horizontu. Až do roku 2024 bude formou investičních příspěvků 

Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko ročně splácet částku 1 420 000,- Kč, dalším výdajem 

souvisejícím s touto akcí je šestiletá splátka úvěru ve výši 500 000,- Kč na opravy místních 

komunikací, které nebylo možno opravit v rámci stavby. Takže tato enormní finanční zátěž 

obci nedovolí pouštět se do finančně náročných projektů, pokud by nemělo dojít k předlužení. 

Procento dluhové služby se u naší obce pohybuje kolem 5%, což je zdravá míra zadlužení. 

I přes některé pesimistické názory směrem k budoucímu fungování kanalizace, lze po téměř 

devíti měsíčním provozu konstatovat, že dílo je funkční a vesnici se podařilo během roku dát 

do takového stavu, že návštěvy naší obce nevěří, že před rokem a pár měsíci, zde bylo ještě 

jedno velké staveniště. Samozřejmě tak rozsáhlé dílo sebou nese i závady, které se dříve nebo 

později projeví. Závady, které se bezprostředně týkaly obce a občanů, byly až na dvě výjimky 

vyřešeny.  Co se doposud vyřešit nepodařilo je reklamace špatné spádovosti hlavního řadu a 

směru napojení v dolní části obce a špatné zpevnění břehu potoka u č.p. 187,  které se projevilo 

po přívalovém dešti v září. V prvním případě reklamuje závadu společnost Vak Vsetín a. s., 

která převzala kanalizaci do správy a ve druhém případě Lesy ČR, správa toků Vsetín, které 

mají  koryto Střelenky v majetku. Zhotovitel doposud na reklamace nereagoval a dle sdělení 

zástupců obou  společností, bude reklamační řízení pokračovat v příštím roce. 

K 31. 12. 2016 přestane původní kanalizace fungovat jako jednotná, tj. určená pro dešťové a 

splaškové vody a stane se pouze dešťovou. Pro obec odpadnou čtvrtletní odběry a rozbory 

vzorků ze všech vyústění v celkové hodnotě cca 60 000,- Kč. Na druhou stranu bude tato 

kanalizace předmětem kontrol orgánů životního prostředí, zda některá domácnost nevypouští 

odpadní vody do této kanalizace. 

Ještě jednou zdůrazním hlavní zásady připojení na splaškovou kanalizaci: 

- oddělení splaškových a dešťových vod (při přívalovém dešti v září došlo k zahlcení 

splaškové kanalizace v Lidečku, dle sdělení zástupců společnosti Vak Vsetín, byl podíl 

naší obce na tomto stavu minimální – na konci každé obce je umístěn digitální 

průtokový měřič, takže lze snadno porovnat průtok za sucha a v období dešťů. 

Postupně bude společnost VaK Vsetín a. s. zjišťovat, ze které přípojky teče do hlavního 

řadu v období dešťů zvýšené množství fekálií) 

Takovéto jednání bude posuzováno jako neoprávněné vypouštění odpadních vod a je 

pod sankcí 5 000,-Kč za každý den vypouštění. 

- domácnosti nepřipojené na kanalizaci musí na jaře kontrolním orgánům životního 

prostředí prokázat, že likvidují odpadní vody v souladu se zákonem o vodách, tj. 

dokladovaným vývozem fekálií z vodotěsné jímky, v domovní čističce odpadních vod se 
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současným předložením protokolů o rozborech. I zde se domácnosti porušující zákon 

vystavují  riziku vysoké sankce. 

- v průběhu měsíce prosince byl zahájen prodej projektů a územních souhlasů občanům 

za částku 3 000,- Kč (zůstatek nákladů ve výši 1 680,- Kč je dotována z rozpočtu obce). 

Zpoždění je způsobeno nízkým personálním stavem na odboru výstavby Obecního 

úřadu Horní Lideč. V tuto chvíli je vyhotoveno 100 ks přípojek, stavebnímu úřadu 

zbývá dokončit cca 80 povolení.  Prodej dalších projektů bude pokračovat v průběhu 

měsíce ledna 2017. 

- v průběhu roku 2017 budou ze strany Sdružení obcí Mikroregionu Hornolidečska 

vyhotoveny smlouvy o zřízení služebnosti v souvislosti s výstavbou inženýrské sítě. K 

podpisu těchto smluv se majitelé dotčených pozemků zavázali před začátkem stavby 

podpisem smlouvy o smlouvě budoucí.  Následně budou tyto smlouvy vloženy do 

katastru nemovitostí. Uzavření těchto smluv nebudou mít na obyvatele žádný finanční 

dopad, náklady spojené s vkladem do katastru, jdou k tíži Sdružení obcí Mikroregionu 

Vsetínsko. 

- Teprve po podpisu smluv je možno přistoupit k uzavření kupních smluv k parcelám, 

které se obec zavázala prodat občanům za jejich vstřícný přístup zejména ke změnám 

v průběhu stavby. 

- do termínu vyúčtování záloh za stočné (měsíc duben) je nutno společnosti VaK Vsetín 

a. s. předložit podklady pro uplatnění slev, popř. nahlásit změny v počtu obyvatel  

(úmrtí, narození, přistěhování, odstěhování apod.). Toto se týká pouze plateb 

prostřednictvím paušálu a v případě zájmu obec  tuto agendu vyřídí za občany. Pro 

uplatnění slev je nutno předložit hodnověrný doklad (např. nájemní smlouvu, ubytovací 

smlouvu studentů na koleji apod.). Podklady je nutno doručit na obecní úřad do 28. 2. 

2017. 

Závěrem tohoto bodu mi nezbývá než poděkovat všem občanům za trpělivost a vstřícnost 

v období stavby, za přístup při připojování domácností na hlavní řad. Naše obec dosáhla 

nejvyššího čísla napojení 105% ekvivalentních obyvatel ze všech obcí zúčastněných na projektu, 

čímž vytvořila vysoký předpoklad pro nekrácení dotace ze strany Evropské unie (požadavek byl 

70%). Realizací tohoto díla jste všichni přispěli ke zdravějšímu životnímu prostředí v naší obci a 

možná se opět dočkáme toho, že se budeme moci bez obav napít vody z potoka, což si ještě 

mnozí z nás z dětství pamatujeme. 

 

Rozsvícení vánočního stromu a koncert Lidečanky 

V pátek 9. 12. 2016 se uskutečnilo tradiční vypouštění balónků s přáníčky pro Ježíška. Během 

podvečera jsme rozsvítili obecní vánoční strom, krásné vystoupení měly připravené děti ze 

základní i mateřské školy. Zpestřením večera byl vánoční koncert dechové hudby 

„Lidečanka“. Celý program se vydařil. Na vstupném se vybralo 2 600,-- Kč, tato částka bude 

poslána rodičům Vojtíška Změlíka na potřebné pomůcky. Částkou 1000,- Kč přispěla 

Vojtíškovi také MŠ z výdělku z jarmarku. Poděkování patří všem, kdo se podíleli na 

přípravách této akce. 
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Rozpočet obce 

Rozpočet je základním nástrojem finančního řízení obce. Ten na rok 2017 schválilo 

zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 16. 12. 2016. Rozpočtované příjmy představují  částku 

8 690 000 Kč. Ještě před 5 lety se pohyboval na úrovni 5 až 6 mil. Kč. Ke značnému nárůstu 

došlo díky přijetí novely zákona o rozpočtovém určení daní, díky kterému byly daňové výnosy 

státu přerozděleny ve prospěch menších obcí a podnikáním obce.  Největší podíl příjmové 

stránky rozpočtu obce tvoří tzv. podíl na sdílených daních (daň z příjmu fyzických a právnických 

osob, daň z přidané hodnoty). Tento podíl je stanoven koeficientem na celkovém výběru daní 

státem a je jiný u každé obce. V podmínkách rozpočtu roku 2017 představují daňové příjmy 

částku  7 040 000 Kč. Nedaňové příjmy tvoří zejména příjmy z podnikání  obce (zejména 

ubytovna na celnici, pronájmy objektů a ploch). V roce 2017 se počítá s nedaňovými příjmy ve 

výši 1 650 000 Kč. Dalšími méně podstatnými příjmy rozpočtu obce jsou příjmy z prodeje 

pozemků, z pronájmu hrobových míst, z drobného prodeje a jiné. 

Největší výdaje obce 

Nejvyšší výdaje rozpočtu obce představují: 

- investiční příspěvky na odkanalizování obce 1 420 000,- Kč 

- mzdy zaměstnanců, odměny zastupitelů, odvody sociálního a zdravotního pojištění 

1 300 000,- Kč 

- odvody DPH + daň z příjmu právnických osob 600 000,- Kč 

- splátka úvěru na místní komunikace 520 000,- Kč 

- platy zaměstnanců + odvody soc. a zdrav. pojištění na veřejně prospěšné práce  

120 000,- Kč 

- mateřská škola provoz + platby služeb  410 000,- Kč 

- základní škola provoz + platba služeb 400 000,- Kč 

- veřejné osvětlení +  ostatní elektřina 400 000,- Kč 

- příspěvky spolkům a sponzorské zajištění kulturních akcí 310 000,- Kč 

- sběr a svoz komunálního odpadu 230 000,- Kč 

- provoz obecního úřadu –materiál,telefony,knihy, služby, PHM, vybavení 190 000,- Kč 

- platy zaměstnanců + odvody soc. a zdrav. pojištění na veřejně prospěšné práce  

120 000,- Kč 

-  

Investiční  výdaje v roce 2016 

Investiční činnost obce v roce 2016 byla značně zredukována vlivem již zmíněné, finančně 

náročné kanalizace. Hlavním cílem bylo vybudování příčných svoden na místních 

komunikacích k odvodu povrchové vody z nových živičných povrchů, které prakticky odstranily 

přirozenou vsákavost do dříve narušených povrchů. Celkem bylo vybudováno 8 svoden, 

celkovým nákladem 66 000,- Kč.  Funkčnost těchto staveb prověřil již zmíněný přívalový déšť 

v září, který nezpůsobil v lokalitách realizace žádné problémy a škody. V příštím roce zbývá 
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vybudovat ještě jedna svodna v horní části obce. Dále došlo k opravě a zprůchodnění  

kanalizační stoky na povrchovou vodu u č.p 103 nákladem 15 000,- Kč. Rekonstrukci 

sociálního zařízení si vyžádal více než havarijní stav ve zdejší základní škole s celkovým 

nákladem 221 000,- Kč. Současně došlo k rekonstrukci – položení zámkové dlažby ve školním 

dvoře a vybetonování plochy u zadního vchodu za 57 000,- Kč. Připojení objektů ve vlastnictví 

obce na splaškovou kanalizaci přestavuje náklad ve výši 49 000,- Kč. Stavební úpravy 

společenských místností včetně vybavení interiéru a vymalování v 1. patře kulturního domu stály 

74 000,- Kč. Dále byla provedena oprava dešťové kanalizace od č. p. 32 až po silnici I. třídy ve 

výši 40 000,- Kč. Projekt místní komunikace v oblasti nové zástavby pod mateřskou školou stál 

doposud  78 000,- Kč. 

Plánované investiční akce (škola, zasíťování zóny k bydlení, hřbitov) 

Pro rok 2017 plánuje obec dokončit rozpracovanou projektovou dokumentaci pro přístavbu 

pavilonu základní školy k současné mateřské škole. Získání dotace na případnou realizaci 

výstavby ohrožuje nepříznivý demografický vývoj v obci – neustále klesající  počet narozených 

dětí a tím i obyvatel. Tento ukazatel přímo  ovlivňuje získání dotace. Kromě tohoto negativního 

vlivu znamená pokles počtu o 1 žáka v mateřské nebo základní škole úbytek cca 40 000,- 

Kč/rok na mzdové prostředky pedagogických zaměstnanců. V praxi to znamená spojování 

výuky v základní škole nebo redukci provozní doby v mateřské škole.  Řešením je navýšení 

dotace z rozpočtu obce, což je ale řešením pouze přechodným. V roce 2017 bude rovněž 

dokončeno zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na vybudování 

inženýrských sítí v místě nové zóny pro výstavbu rodinných domů pod mateřskou školou. Jedná 

se o projekty splaškové a dešťové kanalizace, vodovodu, plynovodu, rozvodů elektřiny, 

veřejného osvětlení a samozřejmě komunikace. Celkové předpokládané náklady budou činit 

cca 300 tis. Kč. Dalším zpracovávaným projektem je rozšíření hřbitova. Předpokládané náklady 

na projekt představují cca 60 tisíc korun. Záměrem je započít i s rekonstrukcí budovy u Ondrů.  

Zde však chybí existence vhodného dotačního titulu a tak se bude uvažovat o spíše pomalejším 

tempu formou svépomocí. Pokračovat se bude rovněž s postupným narovnáváním  vlastnických 

vztahů k pozemkům pod místními komunikacemi po provedené digitalizaci katastru. Ze strany 

Lesů ČR, správy toků dojde po novém roce k vyčistění koryta potoka od náletových dřevin a v 

závislosti na klimatických podmínkách i vyčistění koryta od nánosů v úsecích, kde to potřeba 

vyžaduje. 

 

 

 

Kjklhlhj 

 

 

 

SMS  hlášení 

Ve druhé polovině roku byl zprovozněn model umožňující zasílání stručnější formy 

obsahu hlášení rozhlasu prostřednictvím SMS zprávy. V tuto chvíli je do tohoto 

informačního kanálu zapojeno 51 občanů naší obce. Zasílání je nespornou výhodou, 

neboť informace o hlášení získáte  i  v případě, že v době hlášení nejste v dosahu 

rozhlasu. Tato služba je poskytována bezplatně. 
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Odpadové hospodářství 

V průběhu roku  bylo pronajato 10 velkoobjemových kontejnerů na plast a sklo. Obavy, že by 

docházelo k narušení systému třídění se zatím nepotvrdily. Jiná komodita odpadu, než pro 

který je kontejner určen,  se objevuje spíše ojediněle.  Je nutno připomenout, že plocha u 

hřbitova neslouží k odkládání domovního  odpadu, ale určena pouze pro hřbitovní odpad. 

(výjimkou je velkokapacitní kontejner na bio odpad). Opakujícím se problémem je vyvážení 

odpadu a jeho sypání do potoka z komunikace staré cesty vedoucí k bývalému hraničnímu 

přechodu. Obdobná situace je na druhém konci obce na zbytku staré komunikace I. třídy, na 

hranici katastru s obcí Horní Lideč. Ze strany obce je vytvořeno dostatek možností pro likvidaci 

všech druhů odpadu v souladu se zákonem. Protože není zcela jisté, zda tato činnost není dílem 

cizinců, byla požádána o součinnost i Policie ČR a orgány životního prostředí. Ze strany obce 

budou uvedené lokality monitorovány prostřednictvím fotopastí. Rozpis svozu odpadů na I. 

pololetí roku 2017 je přílohou tohoto zpravodaje. 

 

Sbírky zákonů 

Obec  má umožněn přístup  do systému CODEXIS, který  umožňuje přístup do všech 

právních norem, které byly v ČR přijaty. Připojení je on-line a systém umožňuje pořídit znění 

normy platné k určitému datu.  Získání výpisu z právní normy bude občanům na žádost 

poskytnuto bezplatně. 

 

Upřesnění informace k placení jízdného ve vlacích Źelezniční společnosti Slovensko  

V minulém zpravodaji došlo ke zveřejnění  informace ohledně placení jízdného ve vlacích 

Železnizniční společnosti Slovensko v úseku Střelná – Horní Lideč. Protože došlo k chybnému 

výkladu, zveřejňujeme přesnější výklad:  

„Občané naší obce mohou jezdit v úseku Střelná – Horní Lideč vlaky doprovázenými vlakovou 

četou Železniční společnosti Slovensko bezplatně, ale v případě, že je vlak doprovázen 

zaměstnancem společnosti České dráhy, a. s. (např. vlakovým revizorem), je povinností 

cestujících jízdné uhradit.“ 

 

 

 

Střelenský zpravodaj vydává OÚ Střelná. Vychází pololetně. Připomínky a náměty zasílejte na OÚ 

Střelná. Číslo 2/2016 vyšlo 21.12.2016 v nákladu počtu 260 ks. 

Kontakt: tel. 571 111 113, internetové stránky www.strelna.cz , e-mail: obec.strelna.volny.cz 
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Akce v závěru roku a v I. pololetí roku 2017 

25. 12. 2016    15:00 hod Jesličkové pásmo  

                                         (v kostele) 

 

29. 12. 2016    14:00 hod Hokejbalové utkání  svobodní versus ženatí   

                                         (hřiště) 

 

29. 12. 2016    16:00 hod Výroční schůze ZO Českého zahrádkářského svazu  

                                         (budova ČSZ) 

 

29. 12. 2016    16.00 hod Klub zachovalých důchodců a  jiných turistů  

                                        – zhodnocení turistické sezony  (salónek kulturní dům) 

 

31. 12. 2016                     Silvestrovská túra na Makytu  

                                         (Klub zachovalých důchodců a jiných turistů) 

 

07. 01. 2017                     Tříkrálová sbírka v obci 

 

28. 1. 2017                       Myslivecký ples 

 

04. 02.  2017   16:00 hod Valná hromada TJ Sokol Střelná, z. s.  

                                         (sál - kulturní dům) 

 

11. 02. 2017    14:00 hod Košt slivovice v kulturním domě 

 

11. 02. 2017                     Farní ples ve Francově Lhotě  

 

25. 02. 2017                     Fašanková obchůzka 

 

04. 03. 2017                     Dětský karneval  

 

11. 03. 2017                     Turnaj ve stolním tenisu 

          

12. 04. 2017                       Pletení korbáčů a malování velikonočních vajíček  (KD) 

           

13. 05. 2017                       Oslava svátku matek – mateřská a základní škola (KD) 

           

14. 05. 2017                       Mše svatá k svátku Matek u turistické zvonice 

 

                                             Noční turnaj v malé kopané 


