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16/12/2021- ZO -U 

Příloha k usnesení  

z 16. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2021 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu  

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny  

 

1. Zpráva Kontrolního výboru 
2. Zpráva Finančního výboru 
3. Rozpočtové opatření  č. 4 
4. Rozpočet obce na rok 2022 
5. Obecně závazné vyhlášky  č.2,3,4/2021 
6. Smlouvy  
7. Žádosti o změnu územního plánu  
8. Různé- informace k projektu  splaškové kanalizace  
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16/12/2021- ZO -U 

Usnesení  

z 16. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2021 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu  

 

1. Zpráva kontrolního výboru  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru pana Jiřího Dědiče o provedení 

kontroly plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce za IV. čtvrtletí 2021 a o činnosti kontrolního 

výboru za toto období. Bere na vědomí informaci místostarostky Ing. Pavly Novosadové k plnění bodu 2.6. 

z 12. usnesení rady obce ze dne 12.8.2019 ve věci vyřizování žádosti o vybudování přechodu pro chodce v 

lokalitě „Na Křivači“. 

Zodpovídá: pan Dědič 

Termín:15.12.2021 

2. Zpráva finančního výboru  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu předsedy finančního výboru JUDr. Milana Matuly o činnosti 

finančního výboru za IV. čtvrtletí 2021 podle důvodové zprávy a schvaluje plán činnosti finančního výboru 

zastupitelstva obce pro rok 2022 podle důvodové zprávy. 

Zodpovídá: JUDr. Matula 

Termín: 15.12.2021 

3. Rozpočtové opatření č. 4 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4 – úprava rozpočtu obce na rok 2021 se zvýšením 

příjmů o 2.541.578,45, snížením výdajů o – 177.171,- Kč, příjmy po úpravě 54.549.591,12Kč, výdaje po 

úpravě 69.159.791,54 Kč, rozdíl příjmů a výdajů po úpravě – 14.610.200,42 Kč, financování po úpravě 

14.610.200,42 podle důvodové zprávy. 

Zodpovídá: Ing. Urbanovská  

Termín: 15.12.2021 

4. Rozpočet obce pro rok 2022 

 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce pro rok 2022 podle důvodové zprávy s daňovými příjmy ve 

výši 35.074 Kč a výdaji ve výši 31.585 tis. Kč se saldem příjmů a výdajů 3.489 tis. Kč, financováním – 3.489 

tis. Kč včetně rozpočtu fondu obnovy vodovodu na rok 2022 a rozpočtu sociálního fondu na rok 2022 podle 

důvodové zprávy a písemného komentáře k těmto dokumentům.  

Zodpovídá: Ing. Urbanovská  

Termín: 31.12.2022 

5.  Obecně závazné vyhlášky 

5.1. Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 

Zastupitelstvo obce  schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Dolní Bečva č. 2/2021 o místním poplatku za 

obecní systém odpadového hospodaření podle důvodové zprávy  s její  účinností od 1.1.2022, podle přílohy. 
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Zodpovídá: Ing. Urbanovská  

Termín: 1.1.2022 

5.2. Obecně závazná vyhláška č.3/2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Dolní Bečva č. 3/2021 o stanovení obecního 

systému odpadového hospodaření podle důvodové zprávy  s její  účinností od 1.1.2022 podle přílohy. 

Zodpovídá: Bc. Mana  

Termín: 1.1.2022       

5.3. Obecně závazná vyhláška obce č. 4/2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Dolní Bečva č. 4/2021, kterou se zrušují 

některé obecně závazné vyhlášky obce Dolní Bečva s její  účinností od 1.1.2022 podle přílohy. 

Zodpovídá: Bc. Mana  

Termín: 1.1.2022 

6. Smlouvy 

6.1. Kupní smlouva na prodej pozemku p.č. 2716/96  

Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na odkoupení pozemku p. č. 2716/96 neplodná půda, ostatní 

plocha o výměře 25 m2 v obci a k.ú. Dolní Bečva  ve vlastnictví obce v k.ú. Dolní Bečva, za cenu dle 

znaleckého posudku ve výši 2040,- Kč. Právní služby a poplatek za vklad do katastru nemovitostí hradí 

kupující. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy do 31.1.2022. 

Zodpovídá: Ing. Novosadová 

Termín: 31.1.2022 

6.2 . Kupní smlouva na prodej pozemku p.č. 2716/96  

Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemků  p. č. 2281/4 trvalý travní porost o výměře 

68 m2 a p.č. 2281/6 trvalý travní porost o výměře 58 m2 v k.ú. a obci Dolní Bečva za cenu podle znaleckého 

posudku ve výši 13730,- Kč. Právní služby a poplatek za vklad do katastru nemovitostí hradí kupující.  

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy do 31.1.2022. 

Zodpovídá: Ing. Novosadová  

Termín: 31.1.2022 

6.3.  Kupní smlouva na prodej pozemků p. č. 2687/9 a 2687/28 

Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemků p. č. 2687/9  trvalý travní porost  o 

výměře 25 m2 a p.č.  2687/28  zahrada o výměře 7 m2 v obci a k.ú. Dolní Bečva za cenu podle 

znaleckého posudku ve výši 3190,- Kč. Náklady za  právní služby, geometrický plán a poplatek za 

návrh na vklad do katastru nemovitostí hradí kupující Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce 

podpisem smlouvy do 31.1.2022.                                      

Zodpovídá: Ing. Novosadová                                                                                                          

Termín: 31.1.2022 

 

6.4 . Kupní smlouva na prodej pozemku p. č. 2687/27 

Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. 2687/27  zahrada o výměře 39 m2 v 

k.ú. a  obci Dolní Bečva za cenu dle znaleckého posudku ve výši  3890,- Kč. Náklady za  právní služby, 
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geometrický plán a poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí hradí kupující. Zastupitelstvo obce 

pověřuje starostu obce podpisem smlouvy do 31. 1. 2022. 

Zodpovídá: Ing. Novosadová  

Termín: 31. 1. 2022 

6.5. Kupní smlouva na prodej pozemku p. č. 2716/94, spoluvlastnického podílu pozemků p. č. 

723/3 a st. 1026/1  

Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. 2716/94 ostatní plocha neplodná 

půda o výměře 21 m2 k celku a dále spoluvlastnického podílu obce na pozemku ve výši ideálních 6/240  k 

celku na pozemku p. č. 732/3  a spoluvlastnického podílu ve výši 6/240 k celku na pozemku  p. č.  st.1026/1  

vše v obci a k.ú. Dolní Bečva za celkovou cenu 2830,- Kč. Náklady za  právní služby, geometrický plán a 

poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí hradí kupující. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu 

obce podpisem smlouvy do 31. 1. 2022. 

Zodpovídá: Ing. Novosadová  

Termín: 31. 1. 2022 

7. Žádosti o změnu územního plánu obce č. 2 
 

7.1 Zastupitelstvo obce projednalo žádost o změnu územního plánu č. 2 u pozemku p. č. st. 206 zbořeniště 

a části p. č. 16387/1 trvalý travní porost  v k.ú. a obci Dolní Bečva z plochy zemědělské na plochu bydlení 

podle přiloženého situačního plánu. Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem změny a schvaluje podání 

žádosti o projednání podané žádosti o změnu územního plánu č. 2. na Městský úřad Rožnov  p/R , odbor 

strategického rozvoje a projektů, Letenská 1918, Rožnov p/R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Zodpovídá: Ing. Novosadová  

Termín: 31. 1. 2022 

7.2 Zastupitelstvo obce projednalo žádost o změnu územního plánu č. 2 u pozemku par. č. 1874/3 

trvalý travní porost v k.ú. a obci Dolní Bečva z plochy sídelní zeleně na plochu bydlení podle 

přiloženého situačního plánu. Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem změny a schvaluje podání 

žádosti o projednání podané žádosti o změnu územního plánu č. 2. na Městský úřad Rožnov  p/R , 

odbor strategického rozvoje a projektů, Letenská 1918, Rožnov p/R. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Zodpovídá: Ing. Novosadová  

Termín: 31. 1. 2022 

 

7.3 Zastupitelstvo obce projednalo žádost o změnu územního plánu č. 2 u pozemku p. č. 200/1 v k.ú a obci 

Dolní Bečva spočívajícího v sjednocení stávajícího schváleného využití plochy tohoto pozemku 35 % 

občanské vybavení, 60 % bydlení individuální a 5 % plochy veřejné prostranství do plochy bydlení jako 

celku.  Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem změny a schvaluje podání žádosti o projednání podané 

žádosti o změnu územního plánu č. 2. na Městský úřad Rožnov  p/R , odbor strategického rozvoje a 

projektů, Letenská 1918, Rožnov p/R.                                                                                                                                                       

Zodpovídá: Ing. Novosadová                                                                                                              

Termín: 31.1.2022 
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8.Různé 

 

8.1. Informace k projektu stavby Prodloužení splaškové kanalizace  

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci k projektu stavby „Prodloužení splaškové kanalizace v obci 
Dolní Bečva“ podle důvodové zprávy a komentáře starosty obce Bc. Pavla Many. 

Zodpovídá: Bc. Mana                                                                                                                     

Termín: 15. 12. 2021 

 

 

 

 

Bc. Pavel Mana        Ing. Pavla Novosadová  

Starosta obce                                                                           Místostarosta obce   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 


