20/09/2022- ZO-U
Příloha k usnesení
z 20. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 12. 9. 2022 v 16. hodin v zasedací síni obecního
úřadu

Přítomni: dle prezenční listiny

Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zpráva kontrolního výboru za III. čtvrtletí 2022
Zpráva finančního výboru
Rozpočtové opatření č. 3
Obecně závazná vyhláška
Smlouvy
Různé

1

20/09/2022- ZO -U
Usnesení
z 20. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 12. 9. 2022 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu
1. Zpráva kontrolního výboru za III. čtvrtletí roku 2022
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru Jiřího Dědiče o provedení kontroly
plnění usnesení ZO a RO za III. čtvrtletí 2022 o činnosti kontrolního výboru za toto období.
Zodpovídá: pan Dědič
Termín: 12. 9. 2022
2. Zpráva finančního výboru
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu předsedy finančního výboru JUDr. Milana Matuly o činnosti
finančního výboru od posledního zasedání ZO – zejména doporučující stanovisko k návrhu rozpočtového
opatření č. 03/2022, doporučující stanovisko k obecně závazné vyhlášce obce Dolní Bečva o stanovení
koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí a kontrole pokladny OÚ.
Zodpovídá: JUDr. Matula
Termín: 12. 9. 2022
3. Rozpočtové opatření č. 3
Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu rozpočtu Obce Dolní Bečva č. 3/2022 – úprava rozpočtu na rok 2022:
Zvýšení příjmů o Kč 4.508.689,98 Příjmy po úpravě Kč 40.342.169,98 Zvýšení výdajů o Kč 4.508.689,98
Výdaje po úpravě Kč 41.838.655,98 Kč, rozdíl příjmů a výdajů po úpravě Kč – 1.496.486,-. financování po
úpravě Kč 1.496.486
z toho: -1.800 tis. Kč - splátka úvěru KB a.s. – multifunkční budova, 1.200 tis. Kč – splátka úvěru – prodloužení
splaškové kanalizace, 4.496.486,- Kč změna stavu na bankovních účtech (úbytek finančních prostředků) stav
finanční prostředků na účtech činil k 1.1.2022 21.193.767,06 Kč z toho fond obnovy majetku 3.229.761,- Kč –
dále podle důvodové zprávy - viz příloha.
Zodpovídá: Ing. Urbanovská
Termín: 12. 9. 2022
4. Obecně závazná vyhláška
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Dolní Bečva o stanovení koeficientů pro výpočet
daně z nemovitých věcí, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2023 – podle důvodové zprávy - viz příloha.
Zodpovídá: Bc. Mana
Termín: 12. 9. 2022
5. Smlouvy
5.1. Plánovací smlouva
Zastupitelstvo obce schvaluje plánovací smlouvu na prodloužení vodovodního řadu a splaškové kanalizace k
pozemku par. č. 1139/2 v k.ú. a obci Dolní Bečva podle důvodové zprávy - viz příloha. Pověřuje starostu obce
podpisu této smlouvy v termínu do 20. 9. 2022.
Zodpovídá: Ing. Novosadová
Termín: 20. 9. 2022
5.2. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby
5.2.1. Revokace usnesení v bodě 5. 3. z 19. zasedání zastupitelstva obce ze dne 27. 6. 2022 pod č.
19/06/2022- ZO-U.
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Zastupitelstvo obce revokuje snesení v bodě 5. 3. z 19. zasedání zastupitelstva obce ze dne 27. 6. 2022 pod č.
19/06/2022- ZO-U z důvodu změny trasy kabelového vedení.
Zodpovídá: Ing. Novosadová
Termín: 20. 9. 2022
5.2.2. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby mezi obcí Dolní Bečva jako budoucí povinnou a vlastníka povinného pozemku par.č. 2668 v k.ú. a obci
Dolní Bečva a společností ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 405 00 Děčín jako budoucí oprávněnou zastoupenou společností ENPRO Energo s.r.o. se sídlem Sokolská 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí na uložení
zemního vedení nn (zařízení distribuční soustavy) vedoucího k pozemku par.č. 1359 v k.ú. a obci Dolní Bečva v
rozsahu přiloženého náčrtu – podle důvodové zprávy - viz příloha. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za
jednorázovou náhradu ve výši 10.000,- Kč + DPH, náklady související se smlouvou ponese oprávněná z věcného
břemene. Obec požaduje po dokončení stavby uvedení asfaltového povrchu cesty na pozemku par.č. 2668 v
k.ú.a obci Dolní Bečva do původního stavu.
Zodpovídá: Ing. Novosadová
Termín: 20. 9. 2022
5.3. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě
Zastupitelstvo obce Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě obsahující
právo a povinnost zřídit, vést, provozovat, udržovat, opravovat a rekonstruovat podzemní vodovodní vedení –
vodovodní řad po povinném pozemku par. č. 1373/15 v k.ú. a obci Dolní Bečva v rozsahu geometrického plánu
č. 2360-707122/2022- dále dle důvodové zprávy - viz příloha. Věcné břemeno se zřizuje trvale a bezplatně.
Náklady spojené se zápisem do katastru nemovitostí hradí spoluvlastníci povinného pozemku. ZO pověřuje
starostu obce podpisu této smlouvy v termínu do 20. 9. 2022.
Zodpovídá: Ing. Novosadová
Termín: 20. 9. 2022
5.4. Smlouvu o bezúplatném převodu technické infrastruktury – vodovodního řadu
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu technické infrastruktury – vodovodního řadu na
pozemcích par. č. 1373/15 a 1373/10 v k.ú. a obci Dolní Bečva v hodnotě 572.457 Kč včetně DPH mezi převodci
za účelem jeho dalšího provozování a udržování – podle důvodové zprávy - viz příloha. Pravomoc ZO dána ve
smyslu ust. čl. 2 jednacího řádu ZO a § 84 odst. 4 a § 85 písm. a) zák. č, 128/2000 Sb. o obcích v platném
zněním. ZO pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy do 30. 9. 2022.
Zodpovídá: Ing. Novosadová
Termín: 30. 9. 2022
5.5. Kupní smlouva
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na pozemek par. č. 2716/20 v k.ú. a obci Dolní Bečva za kupní
cenu ve výši 115.500,- Kč a par. č. 2716/19 v k.ú. a obci Dolní Bečva za kupní cenu ve výši 112.000,- Kč. Náklady
spojené s uzavřením smlouvy, znaleckým posudkem a za poplatek do katastru nemovitostí hradí kupující. ZO
pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy do 20. 9. 2020.
Zodpovídá: Ing. Novosadová
Termín: 20. 9. 2022
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5.6. Kupní smlouva
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na pozemek par. č. 2691/11 v k.ú. a obci Dolní Bečva za kupní
cenu ve výši 9.900,- Kč. Náklady spojené s uzavřením smlouvy, znaleckým posudkem a za poplatek do katastru
nemovitostí hradí kupující. ZO pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy do 20. 9. 2022.
Zodpovídá: Ing. Novosadová
Termín: 20. 9. 2022
5.7. Smlouvu o poskytnutí dotace na celoroční činnost
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na celoroční činnost Českému svazu včelařů, z.s.
Základní organizace Horní Bečva č. p. 680 Kč ve výši 10.000,- Kč. ZO pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy
do 20. 9. 2022.
Zodpovídá: Ing. Urbanovská
Termín: 20. 9. 2022
6. Různé
6.1. Informace k projektům obce
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty obce k projektům „Zklidnění dopravy na silnici I/35 v
průtahu obcí Dolní Bečva u školy a OÚ., „Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Dolní Bečva“ a projekt „Herní
sestavy pro děti na návsi“ - podle důvodové zprávy.
Zodpovídá: Bc. Mana
Termín: 12. 9. 2022
6.2. Publikace Dolní Bečva v proměnách času
Zastupitelstvo obce projednalo návrh pana Jaroslava Blinky, bytem Dolní Bečva č.p. 293 na vydání publikace
„Dolní Bečva v proměnách času“ - dle důvodové zprávy - viz příloha. ZO schvaluje pořízení 500 ks této publikace
v tvrdé vazbě podle podmínek stanovených v tomto návrhu.
Zodpovídá: Bc. Mana
Termín: 31. 12. 2022
6.3. Informace k projektu „ Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva“
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty obce ke stavbě „Prodloužení splaškové kanalizace v obci
Dolní Bečva“, zejména informaci o podmínce napojení obyvatel a možného finančního dopadu – sankcí ze
strany SFŽP v případě nepřipojení dostatečného počtu občanů na splaškovou kanalizaci.
Zodpovídá: Bc. Mana
Termín: 12. 9. 2022
6.4. Lípa u památníku H. Tošenovského
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty obce ve věci nutnosti pokácení lípy u památníku Hynka
Tošenovského v návaznosti na hodnocení stromu certifikovaným arboristou panem Miroslavem Plesníkem z
Valašského Meziříčí. Schvaluje záměr vypracovat projekt úpravy tohoto pietního místa a ukládá RO předložit
konkrétní záměr v termínu do 30. 6. 2023
Zodpovídá: rada obce
Termín: 30. 6. 2023
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6.5. Informace – sadové úpravy u parkoviště hřbitova
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty obce k dokončovacím pracím na projektu Rozšíření
hřbitova v Dolní Bečvě – 2. etapa 09/2022. ZO doporučuje z nabídky sadových úprav vypracované Ing. Svatavou
Válkovou, Dolní Bečva 50 realizovat výsadku 9 ks ptačích třešní s travní podsadou.
Zodpovídá: Bc. Mana
Termín: 30. 10. 2022
6.6. Úprava provozu veřejného osvětlení
Zastupitelstvo obce schvaluje omezení provozu veřejného osvětlení v obci od neděle do čtvrtka v době od
23.00 hod. do 4.00 hod. nejpozději s účinností od 1. 10. 2022 do odvolání z důvodu dosažení úspory elektrické
energie.
Zodpovídá: Ing. Novosadová
Termín: 30. 9. 2022
6.7. Žádost o poskytnutí dodatečného finančního příspěvku
ZO projednalo žádost sdružených individuálních stavebníků – spoluinvestorů technické infrastruktury –
vodovodního řadu na pozemcích par. č. 1373/15 a 1373/10 v k.ú. a obci Dolní Bečva o poskytnutí dodatečného
finančního příspěvku na pořízení této technické infrastruktury ve výši 185.000,- Kč. ZO odkládá projednání této
žádosti do doby přijetí jednotných pravidel výkupu veřejné dopravní a technické infrastruktury, když tato
pravidla budou připravena a projednána v návaznosti na zlepšení finanční situace obce.
Zodpovídá: starosta obce
Termín: 31. 12. 2023

Bc. Pavel Mana

Ing. Pavla Novosadová

Starosta obce

Místostarosta obce
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