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19/06/2022- ZO –U 

                                                            
 

Příloha k usnesení 
z 19. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 27. 6. 2022 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Program:  
 
1. Zpráva kontrolního výboru za II. čtvrtletí 2022 
2. Zpráva finančního výboru  
3. Závěrečný účet obce za rok 2021 
4. Účetní závěrka obce k 31. 12. 2021 
5. Smlouvy 
6. Různé    -     závěrečný účet Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko 
                    -    závěrečný účet Sdružení Mikroregionu Rožnovsko   
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19/06/2022- ZO –U 
 

Příloha k usnesení 
z 19. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 27. 6. 2022 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 

 
1. Zpráva kontrolního výboru za II. čtvrtletí 2022  
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru pana Jiřího Dědiče o provedení 
kontroly plnění usnesení ZO a RO za II. čtvrtletí 2022 a o činnosti kontrolního výboru za toto období v 
předneseném znění a bere na vědomí informaci místostarostky obce Ing. Pavly Novosadové o plnění bodu 
11.1 z 39. usnesení RO ze dne 5. 6. 2017. 
Zodpovídá: pan Jiří Dědič 
Termín: 27. 6. 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 doporučení FV ke schválení účetní závěrky obce za 
rok 2021, ke schválení závěrečného účtu obce za rok 2021 a k závěrům z veřejnosprávní kontroly dotací 
poskytnutích obcí v roce 2021 na spolkovou činnost. 
Zodpovídá: JUDr. Matula  
Termín: 27. 6. 2022   
 
3. Závěrečný účet obce za rok 2021 
Zastupitelstvo obce Dolní Bečva projednalo závěrečný účet obce za rok 2021 a souhlasí s celoročním 
hospodařením obce a to bez výhrad a dále projednalo zprávu Krajského úřadu Zlínského kraje č. 
88/2021/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 a souhlasí s celoročním hospodařením 
obce a to bez výhrad. 
Zodpovídá: Ing. Urbanovská  
Termín: 27. 6. 2022 
 
4. Účetní závěrka obce k 31. 12. 2021 
Zastupitelstvo obce Dolní Bečva ve složení Mgr. Hana Bellová, Zdeněk Poruba, Bc. Eva Lažová, Jiří Dědič, Ing, 
Martin Solanský, JUDr. Milan Matula, Bc. Pavel Mana, Ing. Pavla Novosadová, Miroslav Martyčák, Petr 
Vojkůvka, Ing. Miroslav Divín, Bc. Michal Krhůtek, Petr Růčka, Ing. Vojtěch Vojkůvka - viz prezenční listina 
schvaluje dne 27. 6. 2022 účetní závěrku Obce Dolní Bečva sestavenou ke dni 31. 12. 2021. Schvalovaná 
účetní závěrka obsahuje rozvahu, výkaz zisku a ztrát, přílohu k 31. 12. 2021, zprávu č. 88/2021/EKO o 
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021, inventarizační zprávu k 31. 12. 2021 a inventurní 
soupisy, odpisový plán, účtový rozvrh. Schvalovaná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu 
účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Příloha – důvodová zpráva poradní skupiny ve složení všech 
členů finančního výboru ZO a ekonomky obce Ing. Urbanovské Blanky.  
Zodpovídá: Ing. Urbanovská  
Termín: 27. 6. 2022 
 
5. Smlouvy 
5.1 Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-8019582 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-8019582 mezi Obcí 
Dolní Bečva jako povinnou z věcného břemene a společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, 
405 02 Děčín, zastoupenou firmou Arpex Morava s.r.o. Se sídlem Teslova 873/2, 702 00 Ostrava – Přívoz jako 
oprávněnou z věcného břemene na uložení zemního vedení NNK na pozemku par. č. 2770/4 a 2645/1 v k.ú. 
Dolní Bečva ve vlastnictví obce v rozsahu geometrického plánu č. 2334-177/2022 vedoucího k pozemku par.č. 
1166/1v k.ú. Dolní Bečva. 
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Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu ve výši 1.000,- Kč + DPH. Náklady spojené s uzavřením smlouvy, 
geometrickým plánem a za poplatek za vklad do katastru nemovitostí hradí oprávněná z věcného břemene. 
ZO pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy do 30. 6. 2022. 
Zodpovídá: Ing. Novosadová  
Termín: 30. 6. 2022 
 
5.2. Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti č. IP-12-8026263/VB02  
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti č. IP-12-8026263/VB02 mezi 
Obcí Dolní Bečva jako povinnou z věcného břemene a společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 
874/8, 405 02 Děčín, zastoupenou firmou Ermonta, s.r.o. 768 23 Břest č. p. 79 jako oprávněnou z věcného 
břemene, kterou se zřizuje právo oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční 
soustavy, provádět jeho obnovu a výměnu na pozemku par.č. 2679 v k.ú. Dolní Bečva ve vlastnictví obce v 
rozsahu geometrického plánu č. 2255-703106/2021. Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu ve výši 1.000,- 
Kč + DPH. Náklady spojené s uzavřením smlouvy, geometrickým plánem a za poplatek za vklad do katastru 
nemovitostí hradí oprávněná z věcného břemene. ZO pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy do 30. 6. 
2022. 
Zodpovídá: Ing. Novosadová  
Termín: 30. 6. 2022  
 
 
5.3. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby nového zemního 
kabelového vedení NNV  č. NNV-IV-12-8023340  
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 
stavby nového zemního kabelového vedení NNV  č. NNV-IV-12-8023340 mezi Obcí Dolní Bečva jako budoucí 
povinnou z věcného břemene a společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, 
zastoupenou firmou ENPRO Energo s.r.o., Sokolská 137/45. 757 01 Valašské Meziříčí jako budoucí 
oprávněnou z věcného břemene, kterou bude zřízeno právo budoucí oprávněné umístit, provozovat, 
opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy – zemní kabelové vedení, provádět jeho obnovu a 
výměnu na pozemku par. č. 2668 v k.ú. Dolní Bečva ve vlastnictví obce v rozsahu předloženého situačního 
nákresu. Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu ve výši 1.000,- Kč + DPH. Náklady spojené s uzavřením 
smlouvy, geometrickým plánem a za poplatek za vklad do katastru nemovitostí uhradí oprávněná z věcného 
břemene. ZO pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy do 30. 6. 2022. 
Zodpovídá: Ing. Novosadová  
Termín: 30.6.20220 
 
5.4. Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost  
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na celoroční činnost v roce 2022 pro Lyžařský 
klub Radhošť z.s. Dolní Bečva č. p. 340 ve výši 80.000,- Kč. 
Zodpovídá: Ing. Urbanovská  
Termín: 30. 6. 2022 
 
5.5. Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost  
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na celoroční činnost v roce 2022 pro FC Dolní 
Bečva, spolek, Dolní Bečva č. p. 340 ve výši 310.000,- Kč. 
Zodpovídá: Ing. Novosadová  
Termín: 30. 6. 2022 
 
6. Závěrečný účet Dobrovolného svazku Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet Dobrovolného svazku Sdružení obcí Mikroregionu 
Vsetínsko se sídlem Svárov 1080. 755 01 Vsetín, IČ 7023880 za rok 2021 a Zprávu č. 388/2021/EKO o výsledku 
přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko za rok 2021. 
Zodpovídá: Bc. Mana 
Termín: 30. 6. 2022 
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7. Závěrečný účet Dobrovolného svazku Sdružení Mikroregion Rožnovsko 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet Dobrovolného svazku Sdružení Mikroregion Rožnovsko 
se sídlem Masarykovo nám. 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm za rok 2021 a Zprávu č. 379/2021/EKO o 
výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku Sdružení Dobrovolného svazku Sdružení 
Mikroregion Rožnovsko za rok 2021. 
Zodpovídá: Bc. Mana 
Termín: 30. 6. 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Pavel Mana                                      Ing. Pavla Novosadová  
Starosta obce                                                                                               Místostarosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       


