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          04/06/2019- ZO -U 

      Usnesení  

ze 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 6. 2019 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. 2 

4. Závěrečný účet obce za rok 2019, účetní závěrka k 31. 12. 2018 

5. Smlouvy 

6. Projekt prodloužení splaškové kanalizace v obci  

7. Různé  
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          04/06/2019- ZO -U 

 

      Usnesení  

ze 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 6. 2019 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 ZO a RO za II. čtvrtletí 2019 a o činnosti kontrolního výboru za 

toto období v předneseném znění.  

Zodpovídá: pan Dědič 

Termín: 24. 6. 2019 

 

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 2018, ke schválení závěrečného účtu obce za rok 2018 a ke schválení 

rozpočtového opatření č. 2, které jsou na programu jednání zastupitelstva podle důvodové zprávy.  

Zodpovídá: JUDr.. Matula 

Termín: 24. 6. 2019 

 

3. Rozpočtové opatření č. 2 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2019 - úprava rozpočtu na rok 2019 se 

zvýšením příjmů o 1.352.239,35 Kč, zvýšením výdajů o 1.063.182,35Kč Kč, příjmy po úpravě 

35.656.315,92 Kč, výdaje po úpravě 30.835.461,35 Kč, rozdíl příjmů a výdajů po úpravě  

4.820.854,57 Kč, financování po úpravě - 4.820.854,57 Kč podle důvodové zprávy. 

Zodpovídá: Ing. Urbanovská  

Termín: 24. 6. 2019 

 

4.Závěrečný účet obce za rok 2018, účetní závěrka obce k 31.12.2018 

4.1. Závěrečný účet obce za rok 2018 

Zastupitelstvo obce Dolní Bečva projednalo závěrečný účet obce za rok 2018 a souhlasí s 

celoročním hospodařením bez výhrad a dále projednalo zprávu Krajského úřadu Zlínského kraje č. 

107/2018/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 zpracovanou pracovníky 

krajského úřadu Zlínského kraje dne 27. 3. 2019. 

Zodpovídá: Ing. Urbanovská  

Termín: 24. 6. 2019 

 

4.2. Účetní závěrka obce k 31. 12. 2018  

Zastupitelstvo obce Dolní Bečva ve složení Mgr. Hana Bellová, pan Jiří Dědič, Ing. Miroslav Divín, 

Bc. Michal Krhůtek, Bc. Eva Lažová, Bc. Pavel Mana, JUDr. Milan Matula, Ing. Pavla Novosadová, 

pan Zdeněk Poruba, pan Petr Růčka, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Vojtěch 

Vojkůvka dle prezenční listiny schvaluje účetní závěrku Obce Dolní Bečva sestavenou ke dni  

31.12. 2018, která obsahuje rozvahu, výkaz zisku a ztrát, přílohu k 31.12. 2018, zprávu č.  

107/2018/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018, inventarizační zprávu k 

31.12.2018 a inventurní soupisy, odpisový plán, účtový rozvrh s tím, že schvalovaná účetní závěrka 

poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky a bere na  
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vědomí důvodovou zprávu poradní skupiny ve složení všech členů finančního výboru ZO a 

ekonomky obce ing. Blanky Urbanovské.  

Zodpovídá: Ing. Urbanovská  

Termín: 24. 6. 2019 

 

5.  Smlouvy  

5.1. Smlouva o zřízení věcného břemene 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-128004921 

Rožnov p. R., VN46 spojka na VN64,VNK, VNV mezi společností ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 

874/8, 405 02 Děčín zastoupenou společností 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 na zřízení věcného břemene k pozemku par. č. 465/3 v k.ú. a obci Dolní Bečva ve 

vlastnictví obce spočívajícího v právu oprávněné v provozování, vedení, provádění oprav, údržby a 

rekonstrukce vedení VN s právem vstupu a vjezdu na tento pozemek v rozsahu geometrického 

plánu č. 2084-616/2018.  Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za jednorázovou úhradu ve výši 

1.200,- Kč včetně DPH. Náklady spojené se zřízením věcného břemene a správní poplatek za vklad 

do katastru nemovitostí hradí oprávněná z věcného břemene.  ZO ukládá starostovi obce podepsat 

tuto smlouvu ve lhůtě do 30. 6. 2019. 

Zodpovídá: Ing. Novosadová  

Termín: 30. 6. 2019 

 

6. Projekt prodloužení splaškové kanalizace v obci  

Zastupitelstvo obce akceptuje výsledky zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce 

zadávanou v užším řízení dle dokumentu Závazné pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 

2014-2020 a zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek v platném znění s názvem 

„Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva“. 

ZO schvaluje smlouvu o dílo s dodavatelem - „Společnost pro Dolní Bečvu“ zastoupenou správcem 

COMMODUM, spol. s.r.o. se sídlem Valašská Bystřice č. p. 225, IČO: 46577238, který byl vybrán 

s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou dle kritéria nejnižší nabídkové ceny v částce 107.899.653,04 

Kč (bez DPH) a ukládá starostovi obce podepsat smlouvu po uplynutí lhůty bránící uzavření 

smlouvy dle zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek v platném znění s tím, že v čl I. 

se doplňuje text: „dále jen Zhotovitel dle společenské smlouvy, která je nedílnou součástí této 

smlouvy jako příloha č. 7“a dále v čl. XX odst. 2 písm. a) se doplňuje text: „doručením oznámení 

Rozhodnutí poskytovatele dotace o přidělení finanční podpory obci a uzavřením Smlouvy o 

poskytnutí podpory z prostředků SFŽP ČR s obcí, poskytnutím komerčního účelového úvěru a 

uzavřením smlouvy o poskytnutí úvěru s obcí a současně“ a v čl. XX odst. 2 písm. b) se doplňuje 

text: „ doručením vyjádření objednatele adresované zhotoviteli, že souhlasí s obsahem oznámení a 

že došlo k uzavření smluv uvedených v tomto článku v odst. 2 v bodě a) této smlouvy a že může 

zhotovitel zahájit realizaci díla“, v čl. XX se v bodě 7 doplňuje: Příloha č. 7 - Společenská 

smlouva. 

ZO schvaluje financování akce „Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva“ podle 

důvodové zprávy. 

ZO ukládá radě obce zajistit dokončení zadávacího řízení na poskytnutí dlouhodobého investičního 

úvěru obci na spolufinancování stavby s komerčními bankami v rozsahu do 30 mil. Kč a lhůtou 

splatnosti do 15 - ti let.  

Zodpovídá: Bc. Mana, Ing. Urbanovská  

Termín: 10. 7. 2019 

 

7.Různé  

Zastupitelstvo obce podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v 
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platném znění vyslovuje souhlas se vznikem pracovně právního vztahu mezi obcí a členy ZO na 

příležitostné poskytování služeb právních JUDr. Milanem Matulou a služeb IT Ing. Martinem 

Solanským. 

Zodpovídá: Bc. Mana  

Termín: 24.6.20119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Pavel Mana              Ing. Pavla Novosadová 

Starosta obce                                            Místostarosta obce    


