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02/12/2022- ZO –U 

 

Příloha k usnesení 

z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 19. 12. 2022 v 16. hodin v zasedací síni obecního 

úřadu 

 

Program:  

 

1. Zpráva finančního výboru 
2. Rozpočtové opatření č. 4 
3. Rozpočet obce na rok 2023 
4. Smlouvy 
5. Měsíční odměny neuvolněných členů zastupitelstva obce, členům výborů a komisí 
6. Různé 
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          02/12/2019- ZO -U 

Usnesení 

z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 19. 12. 2022 v 16. hodin v zasedací síni obecního 

úřadu 

 

1. Zpráva finančního výboru  

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

činnosti finančního výboru za měsíce listopad a prosinec 2022 a schvaluje plán činnosti finančního 

výboru zastupitelstva obce pro rok 2023 podle důvodové zprávy. 

Zodpovídá: JUDr. Matula 

Termín: 19. 12. 2022 

2. Rozpočtové opatření č. 4 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4 podle důvodové zprávy přednesené ing. 

Blankou Urbanovskou se zvýšením příjmů o Kč 4.937.602,64, příjmy po úpravě Kč 45.279.772,62, 

snížením výdajů o – 3.016.550,36 Kč, výdaji po úpravě Kč 38.822.105,62 Kč, rozdíl příjmů a výdajů 

po úpravě Kč – 6.457.667,-. financování po úpravě Kč 6.457.667,- Kč, z toho : -1.800 tis. Kč - splátka 

úvěru KB a.s. – multifunkční budova, 1.200 tis. Kč – splátka úvěru – prodloužení splaškové 

kanalizace, - 3.457.667,-Kč změna stavu na bankovních účtech (přírůstek 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.                                                                                                                                               

Zodpovídá:  Ing. Urbanovská  

Termín: 19.12.2022 

 
3. Rozpočet obce na rok 2023 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce pro rok 2023 podle důvodové zprávy s daňovými 

příjmy ve výši 50.585 tis. Kč a výdaji ve výši 44.671 tis. Kč,  se saldem příjmů a výdajů 5.914 tis. Kč, 

financováním – 5.914 tis. Kč včetně rozpočtu fondu obnovy vodovodu na rok 2023 a  rozpočtu 

sociálního fondu na rok 2023 podle důvodové zprávy a písemného komentáře k těmto 

dokumentům. 

Zodpovídá: Ing. Urbanovská 
Termín: 19.12.2022 
 

4. Smlouvy 

4.1. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-8007637 

mezi ČEZ Distribuce a.s. se sídlem 405 02 Děčín, Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8 zastoupenou 

projekční kanceláří Arpex Morava, s.r.o. se sídlem Teslova 873/2, 702 00 Ostrava Přívoz jako 

oprávněnou z věcného břemene a obcí Dolní Bečva jako povinnou z věcného břemene s obsahem 

věcného břemene – právem oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení 

distribuční soustavu na pozemku par.č. 2701/1 v k.ú. Dolní Bečva ve vlastnictví obce podle 
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důvodové zprávy za jednorázovou úplatu ve výši 5.000,- Kč + DPH. Náklady, spojené s vyhotovením 

smlouvy a vkladem práva do katastru nemovitostí, hradí oprávněná z věcného břemene. 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy v termínu do 31. 12. 2022.                                                                                                                                            

Zodpovídá: Bc. Mana 

Termín: 31.12.2022 

4. 2. Smlouva o budoucím zřízení věcného břemene 

Zastupitelstvo obce schvaluje  Smlouvu o budoucím zřízení věcného břemene – služebnosti vedení 

inženýrské sítě na pozemku par. č. 1508/7 v k.ú. Dolní Bečva ve vlastnictví povinných – t.j. uložení 

a vedení vodovodního řadu na tomto pozemku včetně práva tuto IS provozovat, opravovat a 

udržovat  , provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci a právem vstupovat na služebný 

pozemek v souvislosti výkonu práva této služebnosti. Příslušná budoucí smlouvy bude uzavřena ve 

lhůtě do 30-ti dnů ode dne nabytí vlastnického práva k vodovodnímu řadu uloženému na tomto 

pozemku. Věcné břemeno bude zřízeno bezplatně. Náklady spojené s právními službami a vkladem 

práva do katastru ponese oprávněná z věcného břemene – obec Dolní Bečva.  Zastupitelstvo obce 

pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy v termínu do 31. 12. 2022.                                                                                                                                                          

Zodpovídá: Bc. Mana 

Termín:31.12.2022  

4. 3. Záměr na koupi spoluvlastnického podílu na pozemku  

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr obce na koupi spoluvlastnického podílu ve výši id. ¼ k celku na 

pozemku par. č. 18/6 v obci a k.ú. Dolní Bečva za kupní cenu ve výši 65.000,- Kč. Kupující uhradí 

správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí.                                                                                                       

Zodpovídá:  Bc. Krhůtek 

Termín: 19.12.2022 

5.  Měsíční odměny neuvolněných členů zastupitelstva obce, členů výborů a komisí 
Zastupitelstvo obce schvaluje měsíční odměny neuvolněných členů zastupitelstva obce obce, členů 

výborů a komisí podle důvodové zprávy, jejichž výše je uvedena v příloze tohoto usnesení s účin-

ností od 1.1.2023.                                                                                                                                

Zodpovídá: Ing. Urbanovská 

Termín: 19.12.2022 

6. Různé 

6. 1. Záměr pořízení traktoru s vhodným příslušenstvím pro potřeby obce 

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pořízení traktoru s vhodným příslušenstvím  prostřednictvím 

dotačního programu PGRLF (Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond) - „Investiční úvěry 

lesnictví“ s předpokládanou podporou v maximální výší 50% z výše poskytnutého úvěru dle 

důvodové zprávy a ukládá radě obce zabezpečit podání žádosti v terminu určeném vyhlašovatelem 

dotační výzvy.                                                                                                                                                     

Zodpovídá: Bc. Krhůtek 

Termín: 19.12.2022 
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6.2. Plán rozvoje sportu v obci Dolní Bečva  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí předložený „Plán rozvoje sportu v obci Dolní Bečva“ a ukládá 

radě obce projednat  návrh plánu KŠKS s vedením spolků v obci v termínu do dalšího jednání 

zastupitelstva obce.                                                                                                                                    

Zodpovídá:  Bc. Krhůtek 

Termín: 20.3.2022 

6.3. Záměr opravy pomníků obětem II. sv. války v obci   

Zastupitelstvo obce schvaluje investiční záměr akce „Oprava pomníku obětem II. světové války 

v obci Dolní Bečva“ a podání žádosti o dotaci z Ministerstva obrany ČR k dotačnímu titulu na 

zabezpečení péče o válečné hroby na akci „Oprava pomníku obětem II. světové války v obci Dolní 

Bečva“.                                                                                                                                                               

Zodpovídá: Bc. Krhůtek 

Termín:  19.12.2022 

6.4. Zastupování starosty na jednání MAS Rožnovsko  

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce pana Bc. Michala Krhůtka k zastupování obce na 

jednáních Místní akční skupiny Rožnovsko, z.s., Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 27034925 a uděluje 

mu pravomoc udělovat plnou moc v případě zastupování další osobou.  

Zodpovídá: Bc. Krhůtek 

Termín: 19.12.2022 

 

6. 5. Změna č. 2 územního plánu obce 

Zastupitelstvo obce schvaluje spolufinancování změny č. 2 územního plánu obce ze strany žadatelů 

o jeho změnu ve výši 8 tis. Kč na vyřízení jedné žádosti a to bez ohledu na výsledek vyřízení  žá-

dosti.                                                                                                                                                         

Zodpovídá:  Ing. Vojkůvka 

Termín: 19.12.2022 

 

 

 

 

 

Bc. Pavel Mana        Bc. Michal Krhůtek  

Místostarosta obce                                                                       Starosta obce  


