
VÝPIS Z USNESENÍ ZO ZE DNE 31.3.2021 

1. Zpráva kontrolního výboru  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru pana Jiřího Dědiče o provedení 
kontroly plnění usnesení ZO a RO za I. čtvrtletí 2021 a o činnosti kontrolního výboru za toto období v 
předneseném znění.  

2. Zpráva finančního výboru 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu předsedy finančního výboru JUDr. Milana Matuly o činnosti 
finančního za I. čtvrtletí 2021, zejména doporučení FV ke schválení rozpočtového opatření č. 1, informaci o 
kontrole pokladny OÚ a doporučení FV k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu obce pro období 2022-2026. 

3. Rozpočtové opatření č. 1 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2021  – úpravu rozpočtu obce na rok 2021 se zvýšením 
příjmů o 538.084,00 Kč, zvýšením výdajů 1.334.400 Kč, příjmy po úpravě 43.317.084 Kč, výdaje po úpravě 
58.189.400,- Kč, rozdíl příjmů a výdajů po úpravě – 13.872.316,- Kč, financování po úpravě 13.872.316,- Kč 
podle důvodové zprávy. 

4. Smlouvy 
4.1. Smlouva o právu provést stavbu  - Most ev. č. 35-196 přes potok Sovík  

 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu  - Most ev. č. 35-196 přes potok Sovík na p. č. 
2714, 2649/63, 2649/68, 2649/67, 2649/64, 2649/33, 2649/35 v mezi obcí Dolní Bečva, Dolní Bečva č. p. 340 a    
ŘSD ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4- Nusle , zastoupenou Ing. Karlem 
Chudárkem, ředitelem správy Zlín, Fügnerovo nábřeží 5476, Zlín dle přílohy. Smlouva je přílohou usnesení. ZO 
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy do 15. 4. 2021. 

4.2. Smlouva o zřízení věcného břemene- služebnosti  č. IV-12-8016021/005  

Zastupitelstvo obce schvaluje  Smlouvu o zřízení věcného břemene- služebnosti  č. IV-12-8016021/005 mezi 
obcí Dolní Bečva, Dolní Bečva č.p.340 jako povinnou   a společností  ČEZ Distribuce , a.s.  se sídlem Děčín 
Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupena na základě plné moci společností ERMONTA , se sídlem 
Břest  79, 768 23 Břest,  zastoupenou na základě plné moci společností E- KRATOM S.r.o., se sídlem Zašová 794, 
756 51 Zašová, zastoupenou jednatelem panem Radimem Tomáškem jako oprávněnou na umístění stavby  
zařízení distribuční soustavy – kabelové  vedení NN na p.č. 2645/1 a 2770/4 ve vlastnictví obce Dolní Bečva k p. 
č. 1167/12 –  vše v obci a k.ú. Dolní Bečva dle přiloženého výseku z GP. Věcné břemeno se zřizuje za 
jednorázovou náhradu 1000,- Kč, k částce bude připočteno DPH. Smlouva je přílohou usnesení. ZO pověřuje 
starostu obce podpisem smlouvy do 15. 4. 2021. 

4.3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IV-12-
8020045/VB/001, Dolní Bečva p. č. 1508/5, NNK 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 
stavby č. IV-12-8020045/VB/001, Dolní Bečva p. č. 1508/5, NNK mezi obcí Dolní Bečva jako budoucí povinnou a  
společností  ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín Podmokly, Teplická 874/8 , 405 02 Děčín, zastoupenou  
společností ERMONTA, se sídlem Břest  79, 768 23 Břest,  zastoupenou na základě pověření panem Radimem 
Tomáškem jako budoucí oprávněnou  na stavbu zařízení distribuční soustavy – podzemní kabelové vedení  NN  
a nový podpěrný bod,   které mají být umístěny na p. č. 2760/1  v k.ú. a obci Dolní Bečva ve vlastnictví obce  dle 
přiložené situace. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene bude vyplacena ve výši 6756,- Kč + DPH. 
Smlouva je přílohou usnesení. ZO pověřuje starostu obce podpisem smlouvy do 15. 4. 2021. 

4.4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IV-12- 
8019294/VB/008, Dolní Bečva p. č. 1373/47, 160M, DTS,NNK 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 
stavby č. IV-12-8019294/VB/008, Dolní Bečva p. č. 1373/47, 160M, DTS,NNK na p. č.2749/1 a 2749/31 v k.ú. a 
obci Dolní Bečva ve vlastnictví obce z důvodu rozšíření distribuční sítě a napojení nových odběrných míst. 
Smlouva je uzavíraná mezi Obcí Dolní Bečva jako budoucí povinnou a  společností  ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem 
Děčín Podmokly, Teplická 874/8 , 405 02 Děčín, zastoupena   společností Elektro- projekce, se sídlem Ostrava – 



Vítkovice , 1.máje 670/128, 703 00 Ostrava, zastoupenou na základě pověření Radimem Tomáškem jako 
budoucí oprávněnou. Finanční náhrada za zřízení věcného břemene se stanovuje celkem na částku 1254,-Kč s 
DPH. Smlouva je přílohou usnesení. ZO pověřuje starostu obce podpisem smlouvy do 15. 4. 2021. 

4.5. Plánovací smlouva mezi obcí Dolní Bečva a obchodní korporací VA&JA Tabák, s.r.o., Dolní Bečva č. p. 20  

 Zastupitelstvo obce schvaluje Plánovací smlouvu mezi obcí Dolní Bečva a obchodní korporací VA&JA Tabák, 
s.r.o., Dolní Bečva č. p. 20 jako investorem - stavebníkem, za účasti vlastníků dotčených pozemků na výstavbu 
veřejné technické infrastruktury – prodloužení vodovodního řádu v úseku odbočení č. p. 418 po rodinný dům č. 
p. 312 v obci Dolní Bečva, s tím, že vodovodní řád bude po vybudování a vyřízení kolaudačního souhlasu 
bezúplatně předán obci k provozování za podmínek stanovených v této plánovací smlouvě. Obec bude dílo po 
jeho převzetí na své náklady provozovat a udržovat. Plánovací smlouva je přílohou usnesení. ZO pověřuje 
starostu obce podpisem smlouvy do 15. 4. 2021. 

4.6. Plánovací smlouva mezi obcí Dolní Bečva a obchodní korporací VA&JA Tabák, s. r. o., Dolní Bečva č. p. 20  

Zastupitelstvo obce schvaluje Plánovací smlouvu mezi obcí Dolní Bečva a obchodní korporací VA&JA Tabák, 
s.r.o., Dolní Bečva č.p.20 jako investorem - stavebníkem, za účasti vlastníků dotčených pozemků   na výstavbu 
veřejné technické infrastruktury - I. etapy komunikace  na p. č. 1485/4,  1521 a části 1515/5 v úseku č.p.312 
komunikace 2658/2 nad penzionem Ámos v obci a k.ú. Dolní Bečva. Tento úsek bude po dokončení obci 
bezúplatně předán k provozování a udržování za podmínek stanovených v této plánovací smlouvě. Obec v další 
2. etapě vybuduje veřejnou komunikaci z p. č. 2760/1 přes p. č. 1499/4, 1445/6, 1515/11, 1515/5, 1515/17, 
1554/2,1466/2 po bezúplatném převodu vodovodního řádu do vlastnictví a provozování obce.  Plánovací 
smlouva je přílohou usnesení. ZO pověřuje starostu obce podpisem smlouvy do 15. 4. 2021. 

4.7. Plánovací smlouva mezi obcí Dolní Bečva  
Zastupitelstvo obce schvaluje plánovací smlouvu na vybudování veřejně infrastruktury – místní komunikace, 
chodníku pro pěší obcí Dolní Bečva na pozemcích ve vlastnictví obce na p. č. 1131/5 a 1131/24 podle projektové 
dokumentace a vydaného stavebního povolení do 31. 12. 2023.  Plánovací smlouva je přílohou usnesení. ZO 
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy do 15. 4. 2021. 
 
4.8. Plánovací smlouva mezi obcí Dolní Bečva  
Zastupitelstvo obce schvaluje plánovací smlouvu na vybudování veřejně přístupné účelové komunikace na p. č. 
1164/15 v k.ú. a obci Dolní Bečva podle přiložené situace, prodloužení vodovodního řádu a prodloužení 
kanalizačního řádu na tomto pozemku podle přiložené situace. Po jejím dokončení a zajištění kolaudačního 
souhlasu budou jednotlivé sítě předány bezúplatně obci k provozování. Plánovací smlouva je přílohou usnesení. 
ZO pověřuje starostu obce podpisem smlouvy do 15. 4. 2021. 
 
4.9. Plánovací smlouva mezi obcí Dolní Bečva a vlastníky stavebních pozemků v lokalitě na Křivači 

Zastupitelstvo obce schvaluje plánovací smlouvu, na základě které obec touto smlouvou souhlasí s napojením 
nové části vodovodního řádu na stávající řád umístěný na par. č. 1373/10 v k.ú. a obci Dolní Bečva ve vlastnictví 
obce a zavazuje se bezúplatně převzít vybudované dílo po jeho dokončení  a  provozovat. Smlouva je přílohou 
usnesení. ZO pověřuje starostu obce podpisem smlouvy do 15. 4. 2021. 

4.10. Smlouva o spolupráci a spolufinancování společné inženýrské sítě se smlouvou o právu provést stavbu 
a budoucí smlouvu zřídit věcné břemeno mezi obcí Dolní Bečva a vlastníky stavebních pozemků 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o spolupráci a spolufinancování společné inženýrské sítě se smlouvou o 
právu provést stavbu a budoucí smlouvu zřídit věcné břemeno, na základě které obec touto smlouvou souhlasí 
s napojením nové části  vodovodního řádu na stávající řád na pozemku par. č. 1373/10 v k.ú. a obci Dolní Bečva 
ve vlastnictví obce. Smlouva je přílohou usnesení.  ZO pověřuje starostu obce podpisem smlouvy do 15. 4. 
2021. 

5. Obecně závazná vyhláška č. 01/2021 o místním poplatku z pobytu 

Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu podle 
důvodové zprávy s účinností od 1. 4. 2021. 

6. Delegování zástupce obce na Valnou hromadu společnosti Vak Vsetín 



 Zastupitelstvo obce v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb, o obcích v platném znění 
deleguje Bc. Pavla Manu – starostu obce Dolní Bečva, bytem Dolní Bečva 264 jako zástupce obce Dolní Bečva na 
řádnou valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., IČ  47674652, se sídlem Jasenická 1106, 
které se bude konat dne 3. 6. 2021 ve Vsetíně, Muzeum regionu Valašsko, Horní náměstí 2 a pověřuje ho, aby 
na uvedené valné hromadě zastupoval obec při výkonu všech jejich práv akcionáře a činil veškerá právní 
jednání, s nimiž je oprávněna obec jak akcionář společnosti VaK Vsetín, a.s., zejména účastnit se řádné valné 
hromady, hlasovat na ni v souladu se schváleným jednacím řádem a hlasovacím řádem valné hromady, 
požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí, které jsou předmětem jednání řádné valné hromady, podávat 
návrhy a protinávrhy k projednávanému programu. 

7. Různé  

ZO schvaluje záměr přijetí daru části pozemku par. č. 404/1 v k.ú. a obci Dolní Bečva v rozsahu vedení 
komunikace v souběhu s pozemkem par. č. 2710/1 v k.ú. a obci Dolní Bečva od města Rožnov pod Radhoštěm. 

ZO schvaluje záměr poskytnutí daru pozemku par. č. 478/38 o výměře 420 m2  v k.ú. a obci Dolní Bečva městu 
Rožnov pod Radhoštěm. 


