15/06/2017- ZO -U
Příloha k usnesení
z 15. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 19.6.2017 v 17. hodin v zasedací síni obecního
úřadu
Program :
1. Zpráva kontrolního výboru
2. Zpráva finančního výboru
3. Žádosti - o zastavení územního řízení k projektu „ Rozšíření hřbitova v Dolní Bečvě “
- o změnu výpovědní doby v drobné provozovně – Studie sběrný dvůr
- o odkoupení částí společných prostor v budově č.p. 658
4. Závěrečný účet obce za rok 2016
5. Účetní závěrka obce k 31.12.2016
6. Rozpočtové opatření č.2
- příspěvek Mikroregionu Rožnovsko k zbudování sociální firmy psí útulek
7. Rozpočtový výhled na rok 2018- 2026
8. Smlouvy - kupní
- o budoucí smlouvě na VB
- na věcné břemeno
- dotace spolkům
9. Závěrečné účty a účetní závěrky DSO
10. Různé - příloha č. 2 k OZV č. 1/2015 ze dne 14.12.2015
- záměr vykoupení části pozemků pod budoucí komunikací
- stanovisko k umístění splaškové kanalizace
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15/06/2017- ZO -U
Usnesení
z 15. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 19.6.2017 v 17. hodin v zasedací síni obecního
úřadu
Přítomni: dle prezenční listiny
1.Zpráva kontrolního výboru
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru v písemném vyhotovení o
provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za II. čtvrtletí 2017 a o činnosti kontrolního výboru za
toto období.
2. Zpráva finančního výboru
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu předsedy finančního výboru o činnosti finančního
výboru od posledního zasedání ZO a zejména doporučení FV ke schválení rozpočtového patření č.
2, schválení účetní závěrky za rok 2016, závěrečného účtu za rok 2016, rozpočtového opatření č. 2
a k poskytnutí neinvestičních dotací spolkům.
3. Žádosti
3.1. Žádost o zastavení územního řízení k projektu „ Rozšíření hřbitova v Dolní Bečvě“
Zastupitelstvo obce bere na vědomí důvodovou zprávu rady obce, informaci OÚ o vydaném
rozhodnutí stavebního úřadu v Rožnově pod Radhoštěm ze dne 2.6.2017 ve věci rozšíření hřbitova
v obci. ZO ukládá RO projednat s vlastníky sousedních nemovitostí sadové úpravy při zpracování
projektu pro stavební povolení tak, aby nebylo omezeno proslunění obytných místností okolních
domů stromy a byla zachována pohoda bydlení (např. thují do výšky 3 m ve vzdálenosti min. od
společné hranice pozemků v souladu s platnou právní úpravou).
3.2. Žádost o změnu výpovědní doby v drobné provozovně, Sběrný dvůr
Zastupitelstvo obce ukládá RO uzavřít dodatek k nájemní smlouvě k části pozemku a k nebytovým
prostorám v budově drobné provozovny s prodloužením výpovědní doby z původních 3 měsíců na
výpovědní lhůtu 12 měsíců - ve lhůtě do 31.7.2017. Ukládá RO požádat projektanta studie na
vybudování sběrného dvora se zázemím pro veřejně prospěšné pracovníky obce vypracování
stanoviska a případného návrhu varianty studie s možností společného užívání prostor drobné
provozovny s dosavadním nájemcem.
3.3. Žádost o odkoupení částí společných prostor v budově č.p. 658
Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s ust. § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb. o obcích převod části
společných prostor v bytovém domě čp. 658 Dolní Bečva v rozsahu odpovídajícímu
spoluvlastnickému podílu obce Dolní Bečva na společných částech budovy čp. 658 Dolní Bečva a
to v rozsahu části dosavadní společné chodby na II. NP budovy vedoucí k bytové jednotce v budově
o výměře 6,9 m 2 za cenu podle znaleckého posudku č. 10-3600/17 ze dne 25.2.2017 a na části
půdního prostoru nad bytovou jednotkou o výměře 32,54 m2 za cenu podle znaleckého posudku č.
10-3600/17 ze dne 25.2.2017.
4.Závěrečný účet obce za rok 2016
Zastupitelstvo obce Dolní Bečva projednalo závěrečný účet obce za rok 2016 a souhlasí s
celoročním hospodařením a to bez výhrad a dále projednalo zprávu č. 180/2016/IAK o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Dolní Bečva zpracovanou pracovníky krajského úřadu Zlínského
2

kraje dne 21.2.2017 (příloho zpráva č. 180/2016/IAK, závěrečný účet obce za rok 2016 – 11
stranami.
5. Účetní závěrka obce k 31.12.2016
Zastupitelstvo obce Dolní Bečva ve složení…..viz prezenční listina schvaluje dne 19.6.2017
účetní závěrku Obce Dolní Bečva sestavenou ke dni 31.12.2016. Schvalovaná účetní závěrka
obsahuje rozvahu, výkaz zisku a ztrát, přílohu k 31.12.2016, zprávu č. 180/2016/IAK o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2016, inventarizační zprávu k 31.12.2016 a inventurní
soupisy, odpisový plán, účtový rozvrh,
Schvalovaná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace
účetní jednotky.
Přílohou – důvodová zpráva poradní skupiny ve složení všech členů finančního výboru ZO a
ekonomky obce.
6. Rozpočtové opatření č.2
6.1. Rozpočtové opatření č. 2
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2017 – úprava rozpočtu na rok 2017 se
zvýšením příjmů o 3.156.000,- Kč, (příjmy po úpravě 31.856.000,- Kč), zvýšením výdajů o
4.856.000,- Kč (výdaje po úpravě 30.804.000,- Kč ) rozdíl příjmů a výdajů po úpravě 1.052.000,Kč, financování po úpravě - 1.052.000,- Kč podle důvodové zprávy.
6.2. Investiční dotace Mikroregionu Rožnovsko
Zastupitelstvo obce schvaluje pro Sdružení Mikroregion Rožnovsko investiční dotaci ve výši
49.000,- Kč na realizaci záměru sociální firma Psí útulek Rožnovsko.
7. Rozpočtový výhled na rok 2018- 2026
Zastupitelstvo obce schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Dolní Bečva na rok 2018-2026
podle důvodové zprávy se změnou – vypuštění akce „Ekologické koupací jezírko“ - realizace rok
2024 a přesunem finančního objemu 3 mil. Kč do pol. 6 „Rekonstrukce (obnova) vodovodního řádu
8.Smlouvy
8.1. Kupní smlouva
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu, na základě které obec kupuje do svého výlučného
vlastnictví pozemek ostatní plocha, ostatní komunikace za cenu znal. posudku a trvalý travní porost
za cenu stanovenou dohodou a pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy ve lhůtě do 30.6.2017.
8.2 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu
provést stavbu č. IP-12-8020239, Dolní Bečva, Ployer
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti se smlouvou o právu provést stavbu spočívající v právu stavby a zřízení budoucího
věcného břemene provozovat a přetnout pozemek v k.ú. a obci Dolní Bečva ve výlučném vlastnictví
obce za účelem zřízení, umístění a provozování kabelové přípojky NN pro rodinný dům podle
energetického zákona. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za jednorázovou úhradu ve výši 1210,Kč (s DPH). ZO pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy v termínu do 30.6.2017.
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8.3. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu
provést stavbu č. IV-12- 8013239/01
Revokuje - ruší usnesení ZO č. 13/03/2017 ze dne 20.3.2017, kterým byla schválena smlouva o
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti se smlouvou o právu provést
stavbu spočívající v umístění zařízení distribuční soustavy – zemního kabelového vedení na
pozemku ve vlastnictví obce Dolní Bečva podle situačního snímku s tím, že věcné břemeno bude
po dokončení pro oprávněnou zřízeno úplatně za cenu 1000,- Kč bez DPH. ZO pověřuje starostu
obce k podpisu této smlouvy v termínu do 30.4.2017.
Po řádném zveřejnění záměru schvaluje ZO smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti se smlouvou o právu provést stavbu spočívající v umístění zařízení
distribuční soustavy – zemního kabelového vedení na pozemku ve vlastnictví obce Dolní Bečva v
obci a k.ú. Dolní Bečva podle situačního snímku s tím, že věcné břemeno bude po dokončení pro
oprávněnou zřízeno úplatně za cenu 1000,- Kč bez DPH. ZO pověřuje starostu obce k podpisu této
smlouvy v termínu do 30.6.2017.
8.4. Smlouva o zřízení věcného břemene č. IP – 12-8019059 Dolní Bečva, Vojkůvka , p.č. 137,
NNv, NNk
Revokuje – ruší snesení ZO č. 13/03/2017 ze dne 20.3.2017, kterým byla schválena smlouva o
zřízení věcného břemene spočívající v umístění zařízení distribuční soustavy – přípojky NN
vedoucí po pozemcích ve vlastnictví obce podle GP č. 1962-1304/2016 s tím, že věcné břemeno se
zřizuje úplatně za cenu 1210,- Kč s DPH. ZO pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy v
termínu do 30.4.2017.
Po řádném zveřejnění záměru schvaluje ZO smlouvu o zřízení věcného břemene spočívající v
umístění zařízení distribuční soustavy – přípojky NN vedoucí po pozemcích ve vlastnictví obce
podle GP č. 1962-1304/2016 s tím, že věcné břemeno se zřizuje úplatně za cenu 1210,- Kč s DPH.
ZO pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy v termínu do 30.6.2017.
8.5. Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na celoroční činnost
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na celoroční činnost pro:
FC Dolní Bečva – spolek ve výši 206.000,- Kč
SH ČMS – sbor dobrovolných hasičů Dolní Bečva ve výši 154.500,- Kč
Lyžařskému klubu Radhošť, z.s. ve výši 45.000,- Kč
Mysliveckému spolku Dolní Bečva ve výši 10.000,- Kč
Českému svazu včelařů, z.s.Okresní výbor Vsetín,základní organizace Horní Bečva ve výši 5.000,Kč.
Smlouvu o poskytnutí investiční dotace ve výši 105.000,- Kč Lyžařskému klubu Radhošť, z.s. na
frekvenční měnič pro vlek TLV 12 na Radhošti
9.Závěrečný účet a účetní závěrka DSO
Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (dále jen
SOMV) za rok 2016 včetně zprávy č. 366/2016/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření SOMV
za rok 2016.
10. Různé
10.1. Příloha č. 2k OZV č. 1/2015 ze dne 14.12.2015
S Zastupitelstvo obce schvaluje přílohu č. 2 k OZV č. 1/2015 ze dne 14.12.2015 podle důvodové
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zprávy, která je přílohou.
10.2. Nabídka na částečné vykoupení pozemků pro budoucí komunikaci
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s odkoupením pozemků s tím, že výkup bude řešen v rámci výkupu
všech dotčených pozemků pro obecní komunikaci v lokalitách.
10.3. Stanovisko k zřízení věcného břemene
Zastupitelstvo obce nesouhlasí se zřízením budoucího úplatného věcného břemene vedení splaškové
kanalizace na pozemcích v k.ú. a obci Dolní Bečva v rozsahu projektové dokumentace a ukládá
místostarostce Ing. Pavle Novosadové projednat s vlastníkem těchto pozemků možnost odkoupení
části těchto pozemků nezbytné k vybudování této inženýrské sítě včetně příslušného ochranného
pásma.

Bc. Pavel Mana
Starosta obce

Ing. Pavla Novosadová
Místostarosta obce ¨
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