OBECNÍ ZPRAVODAJ
STŘEŇ
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ OBCE
Oblast odpadového hospodářství v České republice se dynamicky vyvíjí
a ani naší obci se nevyhýbají úvahy, co dělat se vzrůstajícím množstvím
odpadu. Dovolte mi tedy v krátkosti popsat současné trendy řešení této
problematiky a jaká východiska nabízí naše obec.
rok 2016

rok 2017

nárůst v %

Směsný komunální odpad

91,50 t

98,67 t

7,8

Plasty

8,44 t

9,91 t

17,4

Sklo

5,13 t

8,69 t

69,4

Papír

3,76 t

5,16 t

37,2

Tetrapaky

0,41 t

0,58 t

41,7

Se stoupající životní úrovní roste také
množství odpadů. Každý z nás má možnost ovlivnit, kolik odpadů bude produkovat a to zejména tím, co kupujeme
nebo spíš nekupujeme a jak intenzivně
třídíme.

2018
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Vychází jednou za dva měsíce

Druh odpadu
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názvem Střeň a Příkazy - Systém odděleného sběru materiálově využitelných
odpadů. Obě obce společně požádají
o pořízení 240 l nádob (popelnic) na
plast (žlutá) a papír (modrá) do jednotlivých domácností. Nádoba na plast by
měla nahradit pytlový systém sběru a
nádoba na papír přiblíží občanům možnost efektivnějšího třídění této cenné
suroviny, která tak často končí v kotlích
na tuhá paliva. Zároveň je nutné si uvědomit, že i pytlový sběr s sebou přináší
nemalé náklady na pořízení jednorázově
použitelných plastových pytlů. Sběrová
hnízda budou ponechána bez zásadnějších změn. Dále plánujeme pořízení velkoobjemového kontejneru a kontejneru
na textil. Hodnota celého projektu je
přibližně 1 mil. Kč bez DPH, spoluúčast
obcí by činila 15 %. Tímto záměrem
obec pokračuje v podpoře snižování
množství směsného komunálního odpadu. Prvním krokem bylo pořízení kompostérů do domácností.

Ačkoli v obci separujeme stále více,
množství komunálního odpadu neklesá
(viz meziroční tabulka výše). S ohledem
na blížící se termín omezeného skládkování (v roce 2024), je nutné předcházet
produkci směsného komunálního odpadu (SKO), který končí v černých popelnicích. Vzkaz z nejvyšších míst ČR je jasný,
poplatek za likvidaci SKO bude do budoucna několikanásobně navýšen. Obec
by tak byla nucena zvýšené náklady přenést na poplatníky (občany). Z tohoto
důvodu se zastupitelstvo obce přiklání
k myšlence maximální podpory vytřídění
komunálního odpadu na jednotlivé složky jako např. plast, papír, sklo, textil,
dřevo, atd. Proto obec podává žádost
o dotaci do Operačního programu ŽivotTímto mi dovolte pozvat Vás na seminí prostředí - Zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů. nář ke kompostování, který se uskuteční
V rámci meziobecní spolupráce s obcí
Příkazy bychom rádi realizovali projekt s

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ
aktuální úvodník bych rád využil jako informační okénko na téma dotace, jejich příprava
a podávání z pohledu obce.
Na začátku roku jsme podali žádosti do Programu obnovy venkova Olomouckého kraje
na projekt vybudování části místních komunikací kolem plánované stavební zóny v blízkosti areálu za kulturním domem. Další žádost na Olomoucký kraj směřovala do Programu na podporu jednotek sborů dobrovolných
hasičů. V tomto roce žádáme o podporu na
pořízení souboru ochranných pomůcek pro
členy zásahové jednotky (vybavení pro pilaře,
zásahové obleky, kalhoty pro práci ve vodě,
opasky). Na přelomu dubna a května bychom
mohli vědět, zda jsme s žádostmi uspěli či
nikoli.
Nepříjemnou zprávou je zamítavé stanovisko OPŽP k žádosti na realizaci systému doorto-door a provoz re-use centra. V tomto
„odpadovém projektu“ jsme žádali o pořízení
vybavení, které by nám pomohlo vybudovat
centrum pro znovuužívání odložených věcí
a zavedení systému sběru odpadů přímo
z domácností (zejména nebezpečného a velkoobjemového odpadu). Podle informací
dotační agentury bude výzva opakována
a budeme mít možnost podat žádost znovu.
Nepříjemně se komplikuje projekt realizace
chodníku od hasičské zbrojnice po železniční
zastávku. Ačkoli byla žádost podána v květnu
2017, doposud není dokončeno hodnocení
projektu. Nutné administrativní procesy nás
tak nechávají v neustálé nejistotě ať už pracovní, tak i finanční. I přesto věřím, že se
s přicházejícím jarem ledy pohnou a tolik
potřebný chodník letos zbudujeme.
Závěrem snad jen doplním, že letošní návrh
rozpočtu, který budeme schvalovat v březnu
počítá s pořízením projektových dokumentací
na zasíťování nové stavební zóny v blízkosti
areálu za KD, rekonstrukcí školy a bývalého
nádraží, dále střechy nad pódiem kulturního
domu a také dopravního značení v klidových
zónách. Vše podle hesla: „Kdo je připraven
není překvapen.“ V tomto směru nezbývá než
si přát, aby byly později vypsány také adekvátní výzvy pro spolufinancování a v případě, kde není žádost o dotaci reálná, musíme
zajistit financování z vlastních zdrojů.
- Jiří Nevima, starosta -

Zdroj obrázků: http://www.ceska-karikatura.cz/en/vtipy-mesice/detail/18/ a https://m.loupak.fun/obrazky/vlastni/394008/
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ve čtvrtek 15. března 2018 od 18:00 v zasedací místnosti
obecního úřadu. Dozvíte se, jak se vyhnout chybám při zakládání kompostu a jak co nejefektivněji využít vlastností kompostéru. Připomeneme si také, že kompostéry jsou úžasným
nástrojem na řešení zapáchajících popelnic a měly by sloužit
k odkládání biologicky rozložitelného odpadu (BRKO)
z domácností. Jejich úkolem je snížení množství odpadů v
popelnicích a zároveň omezují dopravu potřebnou pro odvoz
všech nádob v obci. Výsledný produkt - kompost - můžete
využít na svých zahradách či trávnících jako výborné hnojivo.

Do budoucna obec plánuje zavedení motivačního systému
typu PAYT (kolik vytřídíš, tolik zaplatíš - kdo produkuje málo
SKO zaplatí méně a naopak). Cílem je maximální snížení odpadu, který končí v černých popelnicích a motivace občanů
k separování odpadů.
Jménem obce děkuji všem, kteří aktivně třídí. Vždyť právě
díky Vám získáváme každý rok stále vyšší odměny od společnosti EKOKOM za vytříděný odpad z obalů. Děkuji všem, kteří
se snažíte pečovat o naši planetu.
- Jiří Nevima, starosta -

ZIMA - NEZIMA, POŘÁD SE NĚCO DĚJE
Zima v okolí Střeně probíhá ne zrovna intenzivně a příznivci
sportu si mohou v místě užívat tak akorát zimní olympiádu
v jihokorejském Pchjongčchangu. Mimochodem čeští sportovci nám opět dělají velikou radost . Jsou to borci!!!

V následujících týdnech nás čekají akce, na které bych Vás
rád upozornil. V sobotu 3. března 2018 je od 17:00 na kulturním domě naplánované povídání o Srí Lance v podání našeho
občana a cestovatele Kuby Franka. Minulé povídání o Nepálu
bylo úžasné a kdo přišel, tak nelitoval. O dva týdny později 17. března 2018 proběhne na sále kulturního domu od
14 hodin tradiční Dětský maškarní ples, který pořádá SRPŠ při
ZŠ a MŠ Střeň.
Za pozornost nepochybně stojí také nově digitalizované archivní dokumenty obce jako např. kroniky, historické zápisy

z obecních výborů a pamětní knihy. Vše najdete na webových
stránkách v sekci Obecní kroniky. Zastupitelstvo obce se rozhodlo zpřístupnit tyto materiály pro studijní a soukromé účely
občanům, rodákům, případně jiným zájemcům o historii naší
vesnice.
V tomto roce jsou pracovníci obce připraveni poprvé v praxi
využít nový systém pro monitoring komářích líhnišť s názvem
Mosquitos (webová a mobilní aplikace pro práci v terénu).
Tento systém byl vyvinut pracovníky Katedry geoinformatiky
Univerzity Palckého v Olomouci ve spolupráci s firmou Geocentrum s. r. o. a panem Dr. Mazánkem z Krajské hygienické
stanice Olomouc. Naše obec a dalších sedm obcí Litovelského
Pomoraví tak mají v ruce nástroj, který usnadní systematičtější boj s komářími kalamitami. Jakmile budou do systému postupně nasbírána data o jednotlivých líhništích, bude možno
lépe předpovídat komáří kalamity. I v tomto roce jsme připraveni proti případnému přemnožení komárů zasáhnout biocidním přípravkem Vectobac. Těžko předpovídat, ale záležet bude hlavně na vodních stavech v průběhu roku. V případě většího rozsahu budeme zásahy koordinovat s naší jednotkou sboru dobrovolných hasičů.
Jménem zastupitelstva Vám přeji, ať konec zimy překonáte
podle Vašich představ a úspěšně vkročíte nabití a plní energie
do nového jara.
- Jiří Nevima, starosta Zdroj obrázku: https://www.sport.cz/zoh/lyzovani/clanek/963145-pro-zlato-s-pirkem-vevlasech-ledecka-pri-medailovem-ceremonialu-slzela.html#section-artcl

HLEDÁME ZAMĚSTNANCE NA ÚDRŽBU OBCE - VPP
Obec Střeň hledá zaměstnance na údržbu vesnice v sezóně
2018. V rámci spolupráce s Úřadem práce Olomouc máme
možnost zaměstnat na jeden rok pracovníky úklidu a údržby
v rámci projektu VPP na následující práce: údržba zeleně, úklidové práce, zimní údržba chodníků a místních komunikací,
další práce dle domluvy.
Zájemci o zaměstnání musí splnit následující požadavky úřadu práce:




uchazeči v evidenci na ÚP nepřetržitě déle než 12 měsíců
nebo;
uchazeči v evidenci nepřetržitě déle než 3 měsíce, kterým
je, vzhledem k jejich zdravotnímu stavu, věku (absolventi
bez praxe, mladí do 30 let a osoby nad 50 let) či péči o dítě
věnována při zprostředkování zaměstnání zvýšená péče
nebo;
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uchazeči vedení v evidenci nepřetržitě déle než 3 měsíce,
u nichž existuje důvodný předpoklad dlouhodobého setrvání v evidenci ÚP;



uchazeči vedení v evidenci nepřetržitě déle než 3 měsíce,
jímž je potřeba věnovat zvýšenou péči z jiného vážného
důvodu bránícího jejich vstupu na volný trh práce. Za jiný
vážný důvod je rovněž považováno ohrožení sociálním vyloučením z důvodu setrvání v dlouhodobé nezaměstnanosti.

Základní mzda činí 13 000,- Kč. Po zapracování jsou možné osobní příplatky a odměny. Možnost domluvy částečného
pracovního úvazku (standardní pracovní doba 7:00 - 15:30).
Zájemci se hlaste starostovi obce - tel. 723 766 522.
- Jiří Nevima, starosta -
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UKLIĎME STŘEŇ A OKOLÍ
Obec Střeň pořádá v sobotu 7. dubna 2018 dobrovolnický
úklid obce s názvem Ukliďme Střeň a okolí. Tato akce se uskuteční v rámci celorepublikového projektu Ukliďme svět, ukliďme Česko 2018. Cílem akce je uklidit obec Střeň a přilehlé
okolí od odpadků, které se po zimě nashromáždily. Pokud se
chcete do akce zapojit a pomoct dobré věci, přihlaste se přes
internetové stránky nebo přímo na Obecním úřadě.
Sraz účastníků je před budovou kulturního domu v 9:00. Po
úklidu čeká každého zasloužená odměna - pečení špekáčků
a další občerstvení. Akci můžete podpořit také darováním
ochranných pracovních prostředků (rukavic), popř. pytlů na
odpad. Pozn.: Pokud bude pršet, přesuneme akci na následující den (neděle 8. dubna 2018 od 9:00).
- Jiří Nevima, starosta -

SOUTĚŽ – VÁNOČNÍ STŘEŇ – VÝSLEDKY
Před Vánočními svátky jsme zahájili 3. ročník soutěže o nejkrásnější Vánoční výzdobu domu a předzahrádky. Ačkoliv porota přemýšlela nad možností nové kategorie, nakonec se
shodla na zachování loňského schématu hodnocení.


Denní - vánoční výzdoba viditelná za denního světla



Noční - světelná výzdoba



Kreativita - výzdoba něčím zvláštní, výjimečná

Hodnocení výzdob provedla porota ve složení Jitka Nevimová, Božena Gatěková a Radek Kainar v týdnu před Vánoci od
16. do 23. prosince 2017. Členům poroty moc děkujeme za
jejich čas věnovaný hodnocení.
Každý dům mohl od jednotlivých porotců získat 1-10 bodů
ve všech vyhlášených kategoriích. Body jsme následně sečetli
podle kategorií výzdoby a předkládáme výsledky.

Denní
1. místo č. p. 181
1. místo č. p. 18
3. místo č. p. 73

Látalovi
Sedláčkovi
Holánikovi

27 bodů
27 bodů
24 bodů

Noční
1. místo č. p. 18
2. místo č. p. 181
2. místo č. p. 194

Sedláčkovi
Látalovi
Weiserovi

28 bodů
25 bodů
25 bodů

Kreativita
1. místo č. p. 170
Wengrynovi
29 bodů
2. místo č. p. 181
Látalovi
20 bodů
3. místo č. p. 77
Dvořákovi
5 bodů
Všechny uvedené výherce jsme odměnili ročním předplatným časopisu Bydlení.
V závěru bychom rádi požádali letošní oceněné rodiny
o účast v porotě v příštím ročníku soutěže.
- Milan Medvedík, místostarosta -

PŘEHLED DOTACÍ PRO FYZICKÉ OSOBY V ROCE 2018
Dotace Dešťovka
Dotace pro vlastníky či stavebníky rodinných a bytových
domů na využití srážkové a odpadní vody v domácnosti i na
zahradě. Aktuálně probíhá příjem žádostí.
Lze žádat o podporu ve třech úrovních využití dešťové vody.
1. Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady
3
 dotace až 20 000 Kč + 3 500 Kč/m nádrže, maximálně však
50 % z celkových způsobilých výdajů
 pouze pro stávající domy v lokalitách ohrožených suchem
2. Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku
3
 dotace až 30 000 Kč + 3 500 Kč/m nádrže, maximálně však
50 % z celkových způsobilých výdajů
 pro stávající domy i novostavby v celé ČR
3. Využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody
 dotace až 60 000 Kč (v kombinaci s využitím srážkové vody)
nebo 45 000 Kč (bez kombinace s využitím srážkové vody) +
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3 500 Kč/m3 nádrže + 10 000 Kč na projektovou přípravu,
maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů
 pro stávající domy i novostavby v celé ČR
Více informací se dozvíte na www.dotacedestovka.cz, kde
můžete také podat žádost online.
Státní fond rozvoje bydlení
Program 150




úvěrový program pro mladé lidi do 36 let na rekonstrukce
a modernizace
až 150.000,- Kč na 10 let s fixním úrokem 2%

Program 600




úvěrový program na pořízení obydlí pro mladé do 36 let
pečující o dítě do 6 let
až 600.000,- Kč na 15 let
Detailní informace na www.sfrb.cz.
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Olomoucký kraj – Kotlíkové dotace II.
Finanční podpora dotačního programu Kotlíkové dotace
v Olomouckém kraji II. je zaměřena na výměnu kotlů 1. a 2.
emisní třídy na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných
domech na území celého Olomouckého kraje.
Předmětem podpory přidělované fyzickým osobám bude
výměna kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za:







tepelné čerpadlo,
automatický kotel pouze na biomasu (např. štěpka, peletky),
kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním (např. kusové
dřevo),
plynový kondenzační kotel,
automatický kotel na uhlí a biomasu (kombinovaný).
Lze získat dotaci až 80% ze způsobilých výdajů.

Příjem žádostí (tzn. evidence) byl zahájen dne 24. 10. 2017
od 10 hodin. Kraj bude přijímat žádosti až do 30. 4. 2018 do
12 hodin.
Detailní
informace
olomoucky.cz/kotlikovedotace.

na

www.kr-

Program Nová zelená úsporám – stále otevřený
3. výzva pro rodinné domy zahrnuje následující oblasti podpory:
A.




Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných
domů
dotace na zateplení obálky budovy - výměnou oken a dveří,
zateplením obvodových stěn, střechy včetně vegetačních *,
stropu, podlahy
podporována dílčí i komplexní opatření

B.


Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou
náročností
dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou
energetickou náročností a také změna dokončené budovy,
která před zahájením změny nesplňuje definici rodinného
domu

C.
Efektivní využití zdrojů energie
 dotace na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující
například uhlí, koks, uhelné brikety) za efektivní ekologicky
šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo
s elektrickým či plynovým pohonem *, plynový kondenzační
kotel) nebo napojení na soustavu zásobování teplem
s vyšším než 50% podílem OZE
 na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným
čerpadlem
 na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů
 na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu
 podpora na využití tepla z odpadní vody *
 podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy
Zahájení
příjmu
žádostí:
22.
října
2015
Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo
nejpozději do 31. prosince 2021.
Základní pravidla
1. Žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.
2. Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na
max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů a je vyplácena až po řádném dokončení realizace podporovaných opatření, tzn. až po vydání Registrace a rozhodnutí.
3. Maximální výše podpory pro jednoho žadatele je v rámci
této výzvy stanovena na 5 mil. Kč.
4. Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je
max. 24 měsíců před datem zaevidování žádosti do informačního systému a zároveň ne dříve, než 1. 1. 2014.
5. Na jeden rodinný dům lze uplatnit jen jednu žádost, ta ale
může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí
podpory.
Detailní informace na www.novazelenausporam.cz.
- Milan Medvedík, místostarosta -

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Dopravní výchova
Ve středu 24. 1. 2018 proběhla pro žáky čtvrté třídy další
lekce dopravní výchovy. Tentokrát přijel zástupce policie
z Litovle, který děti seznámil s pravidly silničního provozu,
dopravními značkami a řešením křižovatek. Všechny tyto znalosti budou moci žáci uplatnit při praktických jízdách na dopravním hřišti na jaře v Litovli. Pokud se vše dobře naučili,
získají průkaz cyklisty a určitě se budou cítit na silnici bezpečně.

byla veselá a vše dobře dopadlo. Poděkování patří p. ředitelce
Ťoupalíkové, která nám zařídila volný vstup na představení
a objednala autobus. Hercům jsme za jejich výkon předali
kytici a dort. Doufáme, že se jim premiéra pohádky následující
den podařila stejně pěkně, jako jsme ji zhlédli my.
- Mgr. Milada Nováková -

Dravci ve škole
V pátek 26. 1. 2018 přijela do školy paní Mgr. Tereza Pacovská. Přivezla s sebou vycpané zástupce malých dravých ptáků
a sov. Děti se seznámily s životem těchto ptáků, poslechly si
ukázky jejich hlasů a v testu si ověřily, jak byly pozorné. V druhé části si děti vyrobily malou sovu z různých materiálů.
Divadlo "Královna Koloběžka I."
V sobotu 27. 1. 2018 jsme společně s MŠ a panem starostou
vyjeli na divadelní představení do Moravského divadla
v Olomouci. Viděli jsme předpremiéru této pohádky, která je
podle námětu J. Wericha. Pohádka se všem líbila, protože

4

Obecní zpravodaj vydává: Obec Střeň, Střeň 19, 783 32 pošta Náklo, IČ: 47997265, Email: obec@stren.cz, www.stren.cz, Tel./fax: 585 386 835

Obecní zpravodaj Střeň 1/2018

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Po Vánocích se dveře mateřské školy otevřely již v novém
roce a to 3. ledna. Během tohoto měsíce jsme měli naplánovaný výukový program s názvem „Mezi námi dravci“, který se
uskutečnil v pátek 26. ledna. Děti čekalo seznámení s různými
druhy dravců, procvičování smyslového vnímání, zjišťování
velikosti rozpětí křídel a také pro ně byla připravená hra. Děti
se ve hře staly dravými ptáky a lovily do svých drápů (nohou)

myšky. Hra byla velice zábavná a děti ohromně bavila. Na
závěr tohoto programu si děti vyrobily sovičku z ruličky od
toaletního papíru.
Hned první den v únoru jsme měli pro děti připravenou zimní olympiádu. Vzhledem k tomu, že nám letos počasí moc
nepřálo a po sněhu nebylo ani památky, využili jsme naši hernu ve školce. Děti měly za úkol splnit čtyři sportovní disciplíny, mezi které patřil slalom mezi kužely (lyžování), slalom
s lopatou (bobování), vedení míče do cíle (lední hokej) a střelba na cíl (biatlon). Děti úkoly plnily s nadšením a fandily si
navzájem. Po splnění všech sportovních disciplín obdržely
děti diplom za účast na zimní olympiádě a sladkou odměnu.

Nyní nám probíhá tradiční „Barevný týden“ (12. 2. - 16. 2.),
který v pátek završíme karnevalem ve školce.
- Adéla Stryková, DiS. -
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VÝBĚR Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
vedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika
z neoprávněné úhrady.

Zasedání č. 7-2017

Zastupitelstvo obce bere na vědomí oznámení Ing. Radka
Štěpánka z 5. 9. 2017 o neschopnosti plnit z kapacitních
důvodů požadavky zadavatele na dodávku projektové dokumentace na akci Rekonstrukce a přístavba budovy základní školy a mateřské školy – obec Střeň, spolufinancování z dotačního titulu IROP. Ing. Radek Štěpánek se tak
vzdal možnosti dodávat projektovou dokumentaci jako
vybraný dodavatel.






Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek druhého výběrového řízení na veřejnou zakázku Projektová a inženýrská činnost a výkon funkce autorského dozoru k akci Rekonstrukce a přístavba budovy základní školy a mateřské školy –
obec Střeň, spolufinancování z dotačního titulu IROP. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo s firmou SPZ
Design, s.r.o. na Projektovou a inženýrskou činnost a výkon funkce autorského dozoru k akci Rekonstrukce a přístavba budovy základní školy a mateřské školy – obec
Střeň, spolufinancování z dotačního titulu IROP v hodnotě
845 000,- Kč (bez DPH).
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí (NN) se společností ČEZ Prodej, a.s. na období od 1. 1. 2018 do 31. 12.
2018.
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o spolupráci při
realizaci projektu Předcházení vzniku BRKO v obci Příkazy
a partnerských obcí. Smlouva se uzavírá mezi Obcí Příkazy
a Obcí Střeň.



Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o výpůjčce mezi
Půjčitelem Obcí Příkazy a Vypůjčitelem Obcí Střeň, jejímž
předmětem je zapůjčení 120 ks kompostérů a 1 ks štěpkovače.



Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvy o výpůjčce a darovací mezi Půjčitelem Obcí Střeň a Vypůjčiteli – občany,
jejímž předmětem je zapůjčení a následné darování kompostéru.



Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Střeň za rok 2017 a Zápis
o výsledku kontroly nahrazující interní audit (kontrola roku
2017, 2. část).



Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s § 102 odst.
2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:

c) zapojení výdajů do rozpočtu ve výši rozpočtových
příjmů z bodu a).
3) Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci
starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném
po schválení rozpočtového opatření starostou a jejího
stručného odůvodnění (odůvodnění lze na zasedání
podat ústně).


Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření
č. 8, 9, 10 a 13.



Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 12.



Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z programu
Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2017, z dotačního titulu č. 2 Řešení mimořádné situace na vodních dílech a realizace opatření sloužících
k předcházení a odstraňování následků povodní ve výši
268 000,- Kč na realizaci akce Oprava hrázové propusti
v obci Střeň.



Zastupitelstvo obce jmenuje členem školské rady při ZŠ
a MŠ Střeň za zřizovatele pana Jiřího Nevimu (starostu
obce).



Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o provozování Azylu pro odchycené a toulavé psy s paní Karlou Tázlerovou.



Zastupitelstvo obce schvaluje nájemní smlouvu s paní Helenou Vyvozilovou. Předmětem nájmu je část pozemků
p. č. 250/138 a p. č. 250/223 v k. ú. Střeň o celkové výměře 2 m2, které budou využívány k provozování autobusové
zastávky.



Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dodávce kamerového systému s panem Jiřím Vláčilem v celkové hodnotě
193 234,- Kč (bez DPH).



Zastupitelstvo obce schvaluje přesun prostředků z rozpočtu obce určených na opravy v ZŠ ve výši 20.000,- Kč a použití těchto prostředků na navýšení příspěvku na provoz ve
výši 20.000,- Kč (původní schválený příspěvek na provoz
školy činil 468.000,- Kč, upravený 488.000,- Kč). Příspěvek
bude použit na opravu kotlů na tuhá paliva v ZŠ – výměna
roštů.



Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení výdajů k úvěru od
České spořitelny č. 0317324409 na měsíční splátky ve výši
44.120,- Kč. Za období říjen - prosinec 2017 činí celková
částka 132.360,- Kč. Uvedené prostředky budou kryty
z rezervy obce. ZO zároveň předává starostovi kompetenci
na provedení rozpočtového opatření.



Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o optimalizaci odpadového hospodářství a pověřuje starostu k podniknutí nezbytných kroků k její realizaci, zejména podání
žádosti o získání dotace.



Zastupitelstvo obce schvaluje své příspěvkové organizaci
ZŠ a MŠ Střeň podání žádosti o dotaci (do výzvy 13/2017
MŽP) na ozdravný pobyt ve SEV Švagrov. Zastupitelstvo

1) Do výše 150 000,- Kč u všech závazných ukazatelů
(přesuny mezi paragrafy i v rámci paragrafů).
2) Rozpočtová opatření v částkách vyšších může starosta
obce samostatně provádět v případech:
a) rozpočtového zapojení přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů a ostatních nahodilých nebo neplánovaných příjmů.
b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění
chodu obce, v případě havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod. Dále když včasné pro-
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obce schvaluje spolufinancování z prostředků rozpočtu
obce u projektu ozdravného pobytu dětí ze ZŠ a MŠ Střeň
ve SEV Švagrov v termínu podzim 2019. Předpokládaná
výše spolufinancování činí 17 575,- Kč.
Zasedání č. 8-2017

Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou podobu územní
studie využití prostoru za kulturním domem.


Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium na
rok 2018.



Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření
č. 14, 15, 16 a 18.



Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 17.



Zastupitelstvo schvaluje Povodňový plán obce Střeň.



Zastupitelstvo obce doplňuje složení povodňové komise
o velitele zásahové jednotky pana Romana Uvízla.



Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici č. 1/2017 pro obecní kamerový monitorovací systém.





Účinnost od 1. 1. 2018.



Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o umístění telekomunikačních zařízení a nájmu datového spoje s paní Marií
Havlíčkovou.



Zastupitelstvo obce schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace (Základní škola a Mateřská škola Střeň, okres Olomouc, příspěvková organizace) na roky
2018 – 2020.

Zasedání č. 1-2018

Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu a smlouvu
o zřízení služebnosti č. j. S027897/2015-O31 se Správou
železniční dopravní cesty, státní organizace. Předmětem
prodeje je pozemek o výměře 1501 m2 (dle geometrického plánu č. 768-101/2015) v okolí bývalé nádražní budovy.
Kupní cena činí 132 000,- Kč.


Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o stálém právním
zastoupení mezi Obcí Střeň a společníky Advokátní kanceláře Ritter-Šťastný.

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí darovací
smlouvě na budoucí bezúplatný převod části pozemku
parcelní číslo 662 ostatní plocha o výměře cca 1 130 m2
v k. ú. Střeň mezi Olomouckým krajem jako budoucím
dárcem a obcí Střeň jako budoucím obdarovaným.





Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o nájmu prostoru
sloužícího podnikání na rok 2018 s paní Zdeňkou Sigmundovou.

Zastupitelstvo obce schvaluje nájemní smlouvu s Amimed
s.r.o. na pronájem ordinace a čekárny na zdravotním středisku ve Střeni.





Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o nájmu nebytového prostoru č. 129212/2018 s Lesy České republiky, s. p..
Předmětem nájmu je stodola hospodářské budovy LČR na
návsi.

Zastupitelstvo obce schvaluje nájemní smlouvu s MUDr.
Svatavou Hoffmannovou na pronájem ordinace a čekárny
na zdravotním středisku ve Střeni.



Zastupitelstvo obce schvaluje podání projektu Střeň a Příkazy- Systém odděleného sběru materiálově využitelných
odpadů do Operačního programu životní prostředí
(69. výzva).



Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o spolupráci při
realizaci projektu Střeň a Příkazy - Systém odděleného
sběru materiálově využitelných odpadů.



Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo na zpracování projektu Střeň a Příkazy - Systém odděleného sběru
materiálově využitelných odpadů se společností ASHPA
oběhová hospodářství, s.r.o.. Cena za podání žádosti činí
65 000,- Kč bez DPH.



Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření
č. 19 a 20.



Zastupitelstvo obce bere na vědomí první a druhý dodatek
ke Smlouvě o dodávce kamerového systému.



Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zemědělském
pachtu č. 1/2017 mezi obcí Střeň a společností FARMA
Ing. Josef Zatloukal s. r. o..



Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru ze dne 30. 11. 2017.



Zastupitelstvo obce stanovuje měsíční odměnu pro neuvolněné členy zastupitelstva obce Střeň dle přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 Sb. následně:






měsíční odměna člena zastupitelstva 1.379,- Kč,
měsíční odměna člena kontrolního a finančního výboru
zastupitelstva
2.298,- Kč,
měsíční odměna předsedy kontrolního a finančního
výboru zastupitelstva
2.757,- Kč,



měsíční odměna místostarostovi

7.956,- Kč.



Při souběhu více funkcí se měsíční odměny nesčítají.

- Obecní úřad -

INFORMACE Z OBCE
SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V pátek 6. dubna 2018 proběhne v čase mezi 16:00 a 17:00
sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Vůz s lisem
určený pro odložení velkoobjemového odpadu bude přistaven v areálu za kulturním domem. Nebezpečný odpad bude
možno odevzdat před kulturním domem. Za kulturním domem bude přistaven také kontejner na stavební suť, kde je
množství odevzdaného materiálu omezeno na dva běžně naložené dvoukoláky pro domácnost. Veškeré uvedené služby
pro občany Střeně jsou hrazeny z poplatku za odpady a na
místě se neprovádí žádná úhrada.
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Odpad, který je možno uložit:
 velkoobjemový odpad z domácností jako jsou: staré části
nábytku, výrobky ze skla, keramiky, porcelánu, staré hadry,
obuv, matrace, koberce apod.;
 nebezpečný odpad jako jsou: rozpouštědla, kyseliny, zářivky a výbojky, barvy, laky a lepidla včetně prázdných obalů
od těchto látek, motorové oleje, autobaterie, pneumatiky;
 vysloužilé elektrospotřebiče: ledničky, mrazničky, pračky,
myčky, televizory, monitory, rádia, atd.;
 malé množství stavební suti.
- Obecní úřad -
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„STŘEŇSKÉ LÓSKÁČEK“
OSMISMĚRKA
ALMUŽNA AMFITEÁTR AREÁL ARCHA BANKET
BLESK CESTA DEMONSTRANTKA DESIGNÉRKA DETEKTIVKA EDICE EPOCHA HANKA HOSTINA HRUŠKA
KÁZEŇ KOLEDA KOLIBA KOŇAK KRIZE KŘÍDA LÁHEV
MARINGOTKA MAŠLE MNOŽINA MUŠKÁT NADĚJE
PÁČKA PLOŠTICE POSTAVA POSTUP PRŮVODKA
PULOVR RODOKMEN SÁDRA SILUETA ŠATIČKY ŠATNA UKOLÉBAVKA UNIVERZITA ÚSTAVA

TAJENKA
Je doba od Tří králů (6. ledna) do Popeleční středy.
Poslední zmínka o ostatkovém průvodu ve Střeni dle
dostupných informací čerpaných z Kroniky obce Střeně je zdokumentována místním kronikářem a učitelem Božetěchem Vacou.
„Dne 3. března 1984 uspořádali členové ČSPO ostatkový průvod masek vesnicí, kterým připomenuli oblíbený dávný venkovský obyčej. Průvod byl provázen
dětmi i dospělými a všeobecně se líbil. Poslední ostatkový průvod se konal v roce 1979.“
Zdroj: Kronika obce Střeně - Léta 1982 - 1993.
- Dagmar Holániková -

MASOPUST
Obdobím masopustu je v širším smyslu nazývána doba od
svátku Tří králů (6. ledna) do Popeleční středy, která je
v římskokatolickém prostředí současně také prvním dnem
několikatýdenního předvelikonočního půstu. Datum konce
masopustu není pevně stanoveno a je odvozeno od pohyblivých svátků velikonočních. I proto masopustní sobota, která
je v dnešní době z praktických důvodů volena nejčastěji jako
hlavní a jediný ostatkový den, může připadnout na kterýkoliv
termín mezi 31. lednem a 6. březnem. V období zimních měsíců po Vánocích se dříve na vesnicích konaly přástky, zábavy,
zabijačky či svatební hostiny, protože lidé měli v čase před
každoročním nástupem venkovských zemědělských prací více
volného času. I díky souběhu těchto okolností tak mohlo propuknout na konci masopustu jedinečné veselí, na které se
těšila celá vesnice a především dospělá chasa jakožto hlavní
nositelé starobylého výročního obyčeje.
Poslední dny masopustu se na Hané nazývaly ostatky a byly
vyvrcholením celého masopustního období. V průběhu staletí
se na Hané konec masopustu vyvinul v pozoruhodný a jedinečný soubor obyčejů, zvyklostí, zábav, her a taškařic
s názvem ostatkové či hanácké právo, který je z celkového
pohledu českého lidového prostředí skutečně unikátní. Podstatou pradávného obyčeje byla hra. Vesničtí mládenci včele
se stárkem či stárkovským výborem si od představitelů obce
vymohli atributy obecního a rychtářského práva a na několik
dní převzali vládu nad obcí. Organizovali nejen zábavy a soudy
„pod právem“ nad domnělými nepoctivci, ale zároveň museli
zajistit muziku, občerstvení i pořádek v obci během ostatko-

vých dní včetně masopustní obchůzky a večerního pochovávání basy.
Nejviditelnějším, ne však jediným projevem celého ostatkového období, byla obchůzka v maskách a převlecích po vesnici, která připadala na masopustní pondělí nebo úterý. Dle
pradávné tradice nesměly masky vynechat ani jedno stavení,
aby tímto způsobem zajistily celé obci v následujících měsících
prosperitu a ochránily ji před zlými silami. Prapůvodním smyslem masopustní obchůzky tak bylo nejen veselí spojené
s množstvím jídla a pití, ale i prosba skryté magické moci
o plodnost a hojnost úrody v novém roce. Ostatky
s hanáckým právem tím navazovaly a stále navazují na symboliku zděděnou protagonisty od svých předků ještě
z předkřesťanského období.
Ostatky byly jeden z mála výročních lidových obyčejů, které
nedokázala církev (a konec koncům i vrchnost) během staletí
uzpůsobit k obrazu svému a de facto je musela chtě nechtě
tolerovat. Jediným výrazným úspěchem církve bylo časové
vymezení konání masopustu a jeho zařazení do liturgického
kalendáře. Dříve bylo v těžkém životě prostého vesnického
člověka jen málo radostných okamžiků, a i přes tlaky mravokárců se tohoto „světa naruby“ nikdy zcela nevzdal. Tento čas
totiž bylo dovoleno v mezích zábavy prakticky cokoliv, co by
v jiné části roku neprošlo a stalo se předmětem kritiky, zákazu
nebo dokonce trestu. Obyčej tak měl svůj důležitý význam ve
stmelování a upevňování (nejen) mezigeneračních sociálních
a společenských vazeb, a to bez ohledu na majetkové poměry
jednotlivých obyvatel.
Zdroj: Hanácký kalendář 2018, autor příspěvku: Josef Urban
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INZERCE

KOSMETIKA A PEDIKÚRA
Zdeňka Sigmundová
Střeň – zdravotní středisko
tel. 734 603 714

Jen pár sdělení pro vás:

OD 12. 9. 2016 JE MOJE „ provozovnička „
AUTORIZOVANÝM SALONEM MESOSYSTEM
To mi umožňuje provádět ošetření pleti profesionální kosmetikou Mesosystem.
Jedná se o vysoce kvalitní přípravky - CHEMICKÉ PEELINGY
OD ŘÍJNA DO DUBNA je ideální doba pro aplikaci CHEMICKÉHO PEELINGU.
Nyní nové postupy se silnějším účinkem.
Prodej všech přípravků pro stálé klienty s 10% – 25% slevou
Kosmetické ošetření: studenti a senioři sleva 30 %,ostatní každé 10. oš. sleva 50 %
od 9. února :

ROZŠÍŘENÍ SLUŽEB

speciální ošetření zaměřené na zesvětlení pigmentových skvrn a na výrazové vrásky
a linie. Otočným válečkem MESODERMA Q SYSTÉM s jehličkami 0, 5 mm dojde
k hloubkovému vpravení aktivních látek do pokožky a k výrazné aktivaci kolagenu.
Ošetření je možno podstoupit od ŘÍJNA DO DUBNA.
ošetření zarostlého nehtu pomocí nehtové špony, nehtového rovnátka
depilace pomocí přípravků od firmy DEPILÈVE, která je světovou jedničkou v profesionálních
systémech depilace voskem. Nová řada CERAZYME = kosmetické ošetření s bezbolestnou
a šetrnou depilací bez depilačních pásek. Přijďte vyzkoušet!
trvalá na řasy neboli LASH LIFTING a LASH BOTOX. Vyčesání vlastních řas směrem nahoru na silikonovou formu, aplikace emulzí, barvení, aplikace botoxu pro výživu a krásný objem
řas
od 26. února:
reflexní masáž chodidel při pedikúře nebo samostatně
od 22. března:
lymfatická masáž obličeje a dekoltu

Uzávěrka příštího čísla zpravodaje: 9. 4. 2018
Příspěvky zasílejte v elektronické podobě (fotografie zvlášť) na: obec@stren.cz
Přispívali: Jiří Nevima, Milan Medvedík, Milada Nováková, Adéla Stryková, Dagmar Holániková.
Redakční rada: Jiří Nevima, Lucie Holániková

Názor autora článku nemusí být nutně názorem vydavatele. Do textu autora nezasahujeme. Příspěvky nejsou honorovány.
Periodický tisk územního samosprávného celku. Evidenční číslo: MK ČR E 21502
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