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                                       03/03/2019- ZO-U 

                                                                    Příloha k usnesení  

z 3. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 25. 3. 2019 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu  

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny  

 

Program:  

1. Zpráva KV 
2. Zpráva FV 
3. Rozpočtové opatření č. 1 
4. Smlouvy 
5. OZV č.1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Dolní Bečva 
6. Projekt prodloužení splaškové kanalizace  
7. Různé - zákaz podomního prodeje  
                    - delegování zástupce obce na Valnou hromadu, společnosti VaK Vsetín 
                    - stanovení určeného zastupitele pro územní plánování  
                    - žádost o dotaci na sadové úpravy hřbitova  

                            - užívání veřejného prostranství ve sportovním areálu obce pro soukromé účely 
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          03/03/2019- ZO –U 

     Usnesení 

z 3. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 25. 3. 2019 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 

1. Zpráva KV  
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního výboru dle přílohy. 
Zodpovídá: pan Dědič 
Termín: 25. 3. 2019 
 
2. Zpráva FV 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finančního výboru dle přílohy. 
Zodpovídá: JUDr. Matula  
Termín: 25. 3. 2019 

 
3. Rozpočtové opatření č. 1 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1:  
Zvýšení příjmů o Kč 2.017.076,57 Kč         Příjmy po úpravě 34.304.076, 57 Kč 
Zvýšení výdajů o Kč 6. 158.279,- Kč           Výdaje po úpravě  29. 772.279,- Kč 
Rozdíl příjmů a výdajů po úpravě Kč 4.531.797,57 Kč 
Financování po úpravě Kč – 4. 531.797,57 Kč z toho:  
- 62tis. Kč splátka jistin úvěru ze SFRB- půjčky občanům na bydlení  
-1.800 tis. Kč – splátka úvěru KB- multifunkční budova  
- 2.669.797, 57 Kč - změna  stavu na bankovních účtech (přírůstek finančních prostředků) 
Stav k 1.1.20196 činil Kč 20.094.468,69 Kč. 
Zodpovídá: Ing. Urbanovská  
Termín: 25. 3. 2019 
 
     
4. Smlouvy 
4.1. Smlouva o zřízení věcného břemene -služebnosti  IE-12-8005429/001 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene- služebnosti  č. IE-12-8005429/001 mezi obcí 
Dolní Bečva a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, 
zastoupené na základě písemně udělené plné moci společností ENPRO Energo s. r. o., se sídlem Valašské 
Meziříčí, Sokolská 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí. Obsahem věcného břemene je právo umístit, provozovat, 
opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy na p. č. 802 a 2686/7  ve vlastnictví obce. Věcné břemeno se 
zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 5 000,- Kč, k této částce bude připočtena DPH. Náklady spojené se 
zřízením věcného břemene - za vklad do katastru nemovitostí nese oprávněná z věcného břemene. 
ZO pověřuje starostu obce podpisem smlouvy do 15. 4. 2019. Smlouva je přílohou usnesení. 
Zodpovídá: Ing. Novosadová 
Termín: 15. 4. 2019  
 
 
4.2. Smlouva o zřízení věcného břemene- služebnosti , IV-12-8013239/01 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene- služebnosti IV-12-8013239/01Dolní Bečva, 
p. č. 285/15, Vaněček, NNK mezi obcí Dolní Bečva a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 
874/8, 405 02 Děčín  zastoupené na základě plné moci firmou Ermonta s.r.o. se sídlem Břest 79, 768 23 Břest, 
která je zastoupena Ing. Martinou Mikolášikovou , Kollárova 1263. Obsahem věcného břemene je umístění, 
provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy -kabelového vedení NN na p. č. 244/18 ve 
vlastnictví obce. Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou náhradu ve výši 1000,- Kč bez DPH. Náklady 
spojené se zřízením VB  za vklad do katastru nemovitostí nese oprávněná z věcného břemene. ZO pověřuje 
starostu obce podpisem smlouvy do 15. 4. 2019. Smlouva je přílohou usnesení. 
Zodpovídá: Ing. Novosadová 
Termín: 15. 4. 2019 
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4.3. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti č. IP-12-8020399/04 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene- služebnosti IV-12-80230399/01 Dolní Bečva, 
p. č. 1532, Martyčák , NNK mezi obcí Dolní Bečva a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 
874/8, 405 02 Děčín zastoupené na základě plné moci firmou Ermonta s.r.o. se sídlem Břest 79, 768 23 Břest, 
která je zastoupena Ing. Martinou Mikolášikovou , Kollárova 1263, 753 01 Hranice.  Obsahem věcného 
břemene je umístění, provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy -kabelového vedení NN 
na p. č. 244/18 ve vlastnictví obce. Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou náhradu ve výši 1000,- Kč bez 
DPH. Náklady spojené se zřízením VB  za vklad do katastru nemovitostí nese oprávněná z věcného břemene.  
ZO pověřuje starostu obce podpisem smlouvy do 15. 4. 2019. Smlouva je přílohou usnesení.  
Zodpovídá: Ing. Novosadová 
Termín: 15. 4. 2019 

4.4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP- 12 -
80236085/01 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 
stavby č. IP-12-80236085/01 Dolní Bečva, p. č. 221/5, NNK dle přílohy mezi obcí Dolní Bečva a společností ČEZ 
Distribuce, a.s. sídlem Děčín, Teplická 874/8, 405 02 Děčín zastoupené na základě plné moci firmou Ermonta 
s.r.o. se sídlem Břest 79, 768 23 Břest, která je zastoupena Ing. Martinou Mikolášikovou , Kollárova 1263,753 01 
Hranice.  Obsahem věcného břemene je umístění, provozování, opravování a udržování zařízení distribuční 
soustavy -kabelového vedení NN na p. č. 2690/3 ve vlastnictví obce. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno za 
jednorázovou náhradu ve výši 1000,- Kč bez DPH.  ZO pověřuje starostu obce podpisem smlouvy do 15. 4. 2019. 
Zodpovídá: Ing. Novosadová  
Termín: 15. 4. 2019 
 
4.5.  Smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost 
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvy na celoroční činnost pro zapsané spolky. 

4.5.1. Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro FC Dolní Bečva spolek  248 tis. Kč 

4.5.2. Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro SH ČMS-SDH Dolní Bečva  200 tis. Kč 

4.5.3. Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro LK Radhošť Dolní Bečva z. s. 80 tis. Kč 

4.5.4.  Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro ČSV Horní Bečva   10 tis. Kč 

Zodpovídá: Ing. Urbanovská 
Termín: 15. 4. 2019 

5. Obecně závazné vyhlášky 
5.1. Obecně závazná vyhláška č.1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Dolní 
Bečva 
Zastupitelstvo obce vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území 

obce Dolní Bečva v souladu s ustanovením § 84, odst. 2) písmeno h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném 

znění.                                                                             

Zodpovídá: Bc. Mana                                                                                                                      

Termín: 25. 3. 2019 

5.2. Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2015  
Zastupitelstvo obce schválilo Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2015 o místních poplatcích ze dne 
14.12.2015 dle přílohy. 
 
Zodpovídá: Ing. Urbanovská  
Termín: 25. 3. 2019   
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6. Projekt prodloužení splaškové kanalizace  
 
6. 1. ZO bere na vědomí rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí finančních prostředků obci ze 

Státního fondu životního prostředí ČR na projekt Prodloužení splaškové kanalizace v obci v rámci výzvy č. 

8/2018 z Národního programu životního prostředí.   

6. 2. ZO ukládá radě obce zajistit dokončení všech zadávacích řízení k projektu, připravit podklady pro uzavření 

smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR, předjednat dlouhodobý úvěr na spolufinancování projektu s bankou 

dle důvodové zprávy.  

6. 3. ZO ukládá radě obce podat žádost o poskytnutí dotace do 3. 8. 2019 Zlínskému kraji v rámci programu 

Podpora vodohospodářské infrastruktury na rok 2019, dotační titul 2 na spolufinancování projektů 

vodohospodářské infrastruktury podpořených z jiných dotačních zdrojů orientovaných na odkanalizování a 

čištění odpadních vod do 10% z celkových způsobilých výdajů projektu. 

Zodpovídá: Bc. Mana 
Termín: 3. 8. 2019 
 
7. Různé 
7.1. Zákaz podomního prodeje 
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí schválení radou obce Nařízení obce Dolní Bečva č. 1/2019 o zákazu 
podomního prodeje dle přílohy. 
Zodpovídá: Bc. Mana 
Termín: 15. 4. 2019 
 
7.2. Delegování zástupce obce na Valnou hromadu, společnosti VaK Vsetín 
Zastupitelstvo obce v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písmeno f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném 
znění deleguje Bc. Pavla Manu, starostu obce Dolní Bečva, bytem Dolní Bečva 264, občanský průkaz č. 
204944003 jako zástupce obce Dolní Bečva na řádnou valnou hromadu společnosti vodovody a kanalizace 
Vsetín, a.s., IČ 47674652, se sídlem Jasenická 1106, která se koná 6. 6. 2019 ve Vsetíně, Muzeum regionu 
Valašsko, Horní náměstí 2 a pověřuje ho, aby na uvedené valné hromadě zastupoval obec při výkonu všech 
jejich práv akcionáře a činil veškerá právní jednání k nimiž je oprávněna obec jako akcionář společnosti Vak 
Vsetín, a.s., zejména účastnit se řádné valné hromady, hlasovat na ní v souladu se schváleným jednacím řádem 
a hlasovacím řádem řádné valné hromady, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí, které jsou 
předmětem jednání řádné valné hromady, podávat návrhy a protinávrhy k projednávanému programu. 
Zodpovídá: Bc. Mana 
Termín: 6. 6. 2019      

7.3. Stanovení určeného zastupitele pro územní plánování 
Zastupitelstvo obce schválilo jako určeného zastupitele pro územní plánování pro volební období 2018-2022 
Ing. Pavlu Novosadovou, místostarostu obce Dolní Bečva. 
Zodpovídá: Ing. Novosadová 
Termín: 15. 4. 2019 

7.4. Žádost o dotaci na sadové úpravy hřbitova  
ZO bere na vědomí důvodovou zprávu rady obce ve věci rozšíření hřbitova v obci. ZO ukládá RO  podat žádost o 
podporu projektu Sadové úpravy hřbitova v obci Dolní Bečva v rámci OPŽP v souladu s podmínkami 1. výzvy 
OPŽP - Sídelní zeleň prostřednictvím MAS Rožnovsko, z.s. se sídlem v Zašové 36 do 29. 5. 2019. 
Zodpovídá: Bc. Mana 
Termín: 29. 5. 2019 
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7.5. Užívání veřejného prostranství ve sportovním areálu obce pro soukromé účely 
1. ZO ruší rozhodnutí RO  body 1.3 a 1.4 ze dne 11. 3. 2019 
2. ZO výjimečně souhlasí s bezplatným využitím veřejného prostranství ve sportovním areálu dle 

podaných žádostí pana Jaroslava Kuběny, Dolní Bečva čp. 4 a paní Miroslavy Jurečkové, Dolní Bečva čp. 
470. 

3. ZO neschválilo další užívání veřejného prostranství ve sportovním areálu k soukromým akcím u žádostí 
podaných po 25. 3. 2019. 

Zodpovídá: paní Vašková 
Termín: 25. 3. 2019 

 

 

 

 

Starosta ukončil jednání zastupitelstva obce a poděkoval všem za účast. 

 

 

 

 

Bc. Pavel Mana       Ing. Pavla Novosadová 
Starosta obce                                                                                           Místostarosta obce  

                                                                     


