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          17/12/2017- ZO –U 

 

Příloha k usnesení  

z 17. z zasedání zastupitelstva  obce konané dne 18.12.2017 v 16. hodin v zasedací síni obecního 

úřadu 

 

 

 Přítomni : dle prezenční listiny 

 

 

Program :  

1. Zpráva kontrolního výboru 

2. Zpráva finančního výboru  

3. Rozpočtové opatření č. 4 

4. Rozpočet obce na rok 2018 

5. Smlouvy  

6. Dotace  občanským sdružením  

7. Různé - žádost o změnu územního plánu 

- měsíční odměny  členů ZO na rok 2018  
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   17/12/2017- ZO –U 

      Usnesení 

z  17.zasedání zastupitelstva obce konaného  dne 18.12.2017 v 16. hodin v zasedací síni obecního 

úřadu 

 

1.Zpráva kontrolního výboru   

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru o provedení kontroly 

plnění usnesení ZO a RO  za IV. čtvrtletí 2017 a o  činnosti kontrolního výboru za toto období a 

informaci starosty obce Bc. Pavla Many – (o vstupu obce do Honebního společenstva Dolní Bečva 

a dohodě o přičlenění pozemků obce do společenstevní honitby, o možnosti majetkoprávního 

vypořádání podílu obce v singulárním spolku Dolní Rozpitý a vyplacení podílu na výsledcích 

hospodaření v.o.s. Singulár, řešení parkování na komunikacích v obci a úpravě dopravního značení), 

informaci místostarostky Ing. Pavly Novosadové o řešení žádosti na zpevnění komunikace a 

informaci o investiční akci prodloužení splaškové kanalizace. 

 

2.Zpráva finančního výboru  

Zastupitelstvo obce   bere na vědomí informaci předsedy finančního výboru o činnosti finančního 

výboru za IV. čtvrtletí 2017 podle důvodové zprávy. 

 

3.Rozpočtové opatření č. 4  

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4  – úprava rozpočtu na rok 2017 se zvýšením 

příjmů o 3.103.000,- Kč (příjmy po úpravě 35.057.000,- Kč), snížením výdajů o 1.867.000,- Kč 

(výdaje po úpravě 28.522.000,  Kč ) rozdíl příjmů a výdajů po úpravě  6.535.000,- Kč, financování 

po úpravě  - minus 6.535.000,- Kč podle důvodové zprávy 

 

4. Rozpočet obce na rok 2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce pro rok 2018 podle důvodové zprávy s celkovými 

příjmy ve výši 31.015 tis. Kč, výdaji ve výši 30.844 tis. Kč, saldem příjmů a výdajů ve výši  171 tis. 

Kč a financováním ve výši – 171  tis. Kč včetně rozpočtu fondu rozvoje bydlení na rok 2018 s 

příjmy 58 tis. Kč výdaji ve výši 12 tis. Kč, saldem příjmů a výdajů 46 tis. Kč a financováním -46 

tis. Kč, rozpočtem sociálního fondu s příjmy 150 tis. Kč, výdaji 150 tis. Kč, rozdílem příjmů 0 Kč a 

financováním 0 Kč, rozpočtem fondu obnovy vodovody na rok 2018 s příjmy ve výši 1.664 tis. Kč, 

rozdílem příjmů a výdajů ve výši 1.664 tis. Kč, financováním ve výši 1.664 tis. Kč. 

 

5.1. Smlouva budoucí o zřízení věcného břemene inženýrské sítě pro akci „Zásobování vodou 

lokality Horní Paseky – Rožnov pod Radhoštěm“  

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene inženýrské 

sítě pro akci „Zásobování vodou lokality Horní Paseky – Rožnov pod Radhoštěm“ podle důvodové 

zprávy. Věcné břemeno bude zřízeno bezplatně. ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 

5.2. Smlouva budoucí o zřízení věcného břemene inženýrské sítě  s dohodou o vstupu na 

pozemek v souvislosti s investiční výstavbou v obci  

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene inženýrské 

sítě s dohodou o vstupu na pozemek v souvislosti s investiční výstavbou v obci a k.ú. Dolní Bečva 

podle důvodové zprávy. Věcné břemeno bude zřízeno bezplatně. ZO pověřuje starostu podpisem 

smlouvy. 

 

5.3. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene inženýrské sítě s dohodou o 

vstupu na pozemek v souvislosti s investiční výstavbou 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene inženýrské 

sítě s dohodou o vstupu na pozemek v souvislosti s investiční výstavbou  v obci a k.ú. Dolní Bečva 

podle důvodové zprávy. Věcné břemeno bude zřízeno bezplatně. Nedojde-li k uzavření této 
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smlouvy v termínu do 31.12.2017 bude část kanalizační větve plánovaná v trase vypuštěna z 

projektu pro stavební povolení. ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy. Zastupitelstvo obce 

schvaluje  záměr prodloužení vodovodního řádu v k.ú. a obci Dolní Bečva za podmínky technické 

proveditelnosti a zájmu žadatelů o připojení k vodovodnímu řádu v trase a uzavření smlouvy s 

vlastníkem pozemku v k.ú. a obci Dolní Bečva podle bodu 5.3. tohoto usnesení. 

 

5.4. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti se smlouvou provést stavbu č. IE-12-8005429/001    

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti se smlouvou provést stavbu č. IE-12-8005429/001 na umístění zařízení distribuční 

soustavy v k.ú. a obci Dolní Bečva podle důvodové zprávy. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za 

finanční náhradu ve výši 5.000,- Kč včetně DPH. ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 

5.5. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti se 

smlouvou provést stavbu č. IE-12-8004921/002 na umístění zařízení distribuční soustavy 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti se smlouvou provést stavbu č. IE-12-8004921/002 na umístění zařízení distribuční 

soustavy v k.ú. a obci Dolní Bečva (spojka VN 64 Rožnov pod Radhoštěm) podle důvodové zprávy. 

Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za finanční náhradu ve výši 1.210,- Kč včetně DPH. ZO 

pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

   

5.6. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti se 

smlouvou provést stavbu č. IP-12-8021037 na umístění zařízení distribuční soustavy 

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti se smlouvou provést stavbu č. IP-12-8021037 na umístění zařízení distribuční soustavy 

v k.ú. a obci Dolní Bečva podle důvodové zprávy. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za finanční 

náhradu ve výši 1.210,- Kč včetně DPH. ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 

6. Žádosti  

6.1. Žádost  o dotaci z rozpočtu obce pro rok 2018 Lyžařského klubu Radhošť Dolní Bečva  

 a  žádost o dotaci  Sdružení hasičů ČMS, SDH Dolní Bečva   

 Zastupitelstvo obce projednalo žádost o dotaci z rozpočtu obce na rok 2018 Lyžařského klubu  

Radhošť  Dolní Bečva na rekonstrukci elektrorozvodů stanice lyžařského vleku a vytápění stanice a 

žádost Sdružení hasičů ČMS, SDH Dolní Bečva o zakoupení nového nebo ojetého vozidla na 

přepravu osob pro potřeby občanského sdružení z důvodu dosažení hranice životnosti dosavadního 

vozidla Opel Movano.  ZO vzalo tyto žádosti na vědomí s tím, že k nim zaujme konečné stanovisko 

v návaznosti na vývoj rozpočtu obce v I. čtvrtletí 2018. 

 

6.2. Žádost Města Valašské Meziříčí o poskytnutí finančního příspěvku na rekonstrukci   

nemocnice  

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí žádost města Valašské Meziříčí o poskytnutí finančního 

příspěvku – daru na rekonstrukci valašskomeziříčské nemocnice. Doporučuje tuto žádost řešit v 

rámci společného postupu v rámci mikroregionu a o případném daru rozhodnout rovněž v souladu s 

vývojem rozpočtu obce v I. čtvrtletí 2018. 

 

6.3.Cenová nabídka na zhotovení betlému z lipového dřeva  

Zastupitelstvo obce  vzalo na vědomí nabídku na zhotovení betlému z obecního lipového dřeva 

získaného po sněhové kalamitě v 10/2009  z aleje  v úseku kostel-hřbitov. ZO zaujme konečné 

stanovisko k nabídce v I. čtvrtletí 2018 v návaznosti na vývoj rozpočtu obce. 
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7.Různé  

7.1. Žádost o změnu územního plánu  v k.ú. Dolní Bečva  

Zastupitelstvo obce  projednalo žádost Z. M. o změnu územního plánu v k.ú. a obci Dolní Bečva se 

záměrem vybudování parkoviště o velikosti 1400 m2 pro parkování zaměstnanců společnosti. ZO 

doporučuje tuto žádost k dalšímu projednání  ve změně  č.1  územního plánu za  podmínky, že 

plánované parkoviště bude uskutečněno pouze o poloviční ploše souběžně s místní komunikací, 

bude sloužit pouze pro parkování osobních automobilů a bude odděleno od okolní výstavby a 

pozemků vhodnou sídelní zelení. 

 

7.2.Měsíční odměny členů ZO na rok 2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje měsíční odměny členů ZO včetně odměn nečlenů ZO pracujících ve 

výborech ZO a komisích RO v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. n) z.č. 128/2000 Sb. o obcích v 

platném znění s ohledem na nařízení vlády č. 318/2017 Sb. podle předložené důvodové zprávy a 

návrhu RO s účinností od 1.1.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Pavel Mana                                     Ing. Pavla Novosadová    

Starosta obce                                                  Místostarosta obce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        


