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 18/03/2018- ZO -U  

Příloha k usnesení 

z 18. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 26. 3. 2018 v 16. hodin v zasedací síni 

obecního úřadu 

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

 

 

Program:  

1. Zpráva kontrolního výboru  

2. Zpráva finančního výboru   

3. Projektové záměry obce  

4. Rozpočtové opatření č. 1 

5. Smlouvy  

6. Smlouvy o poskytnutí dotace zapsaným spolkům 

7. Různé - delegát obce na valnou hromadu Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.  

               - příloha č. 2 k OZV č. 1/2015 

               - aktuální informace   
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18/03/2018- ZO-U 

Usnesení 

z 18. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 26. 3. 2018 v 16. hodin v zasedací síni 

obecního úřadu 

 

1.Zpráva kontrolního výboru   

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru Jiřího Dědiče o 

provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za I. čtvrtletí 2018 a o činnosti kontrolního 

výboru za toto období. Zastupitelstvo obce bere na vědomí doplňující informaci 

místostarostky Ing. Pavly Novosadové k bodu 8.4 z 10. usnesení ZO ze dne 13. 6. 2016 ve věci 

obnovení autobusové zastávky v Horním Rozpitém – lokalita U konzumu s vybudováním 

chodníku podle požadavku Policie ČR.  ZO ukládá RO zadat projektantovi vypracování 

předběžného propočtu nákladů. Zastupitelstvo obce dále bere na vědomí informaci starosty 

Bc. Pavla Many k bodu 11 z 30. usnesení RO o zřízení přechodu pro chodce na silnici I/35 a 

informaci k bodu 7 z 35. usnesení RO ze dne 6.3.2017 o zamítnutí žádosti obce o přijetí do 

Honebního společenstva.  

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 rozpočtového patření č. 1, k žádostem o dotace občanských spolků, žádosti o 

dotaci městu Valašské Meziříčí, k záměrům na účasti obce na projektu SMR „Letní kino“, 

vybudování parkoviště u MŠ a přípravě vestavby knihovny v budově č. p. 658 Dolní Bečva, o 

určení poradní skupiny k vyhodnocení podkladů k účetní závěrce za rok 2017. ZO schválilo 

návrh plánu činnosti FV ZO pro rok 2018. 

3. Projektové záměry obce, žádosti o dotace  

3.1. Lyžařský klub Radhošť 

ZO schválilo záměr poskytnutí účelové dotace ve výši 75.000,- Kč Lyžařskému klubu Radhošť 

na rekonstrukci vytápění stanice lyžařského vleku na Radhošti.  

3.2. Sdružení hasičů ČMS, SDH Dolní Bečva 

Zastupitelstvo obce schválilo záměr nákupu druhého vozidla pro organizační složku obce - 

Jednotku SDH jako náhradu za vozidlo Opel Movano s financováním obce do 300 tis. Kč a za 

podmínky finanční spoluúčasti dalších subjektů – sponzorů.     
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3.3. Město Valašské Meziříčí 

Zastupitelstvo obce ukládá zástupci obce na valné hromadě Mikroregionu Rožnovsko 

projednat možnost poskytnutí finančního daru městu Valašské Meziříčí za účelem 

rekonstrukce valašsko- meziříčské nemocnice při poměrné účasti všech spádových obcí DSO.  

3.4. Obec Dolní Bečva 

3.4.1. Zhotovení dřevěného betlému 

Zastupitelstvo obce  schvaluje záměr na zhotovení betlému na náves ve variantě Sv. Marie + 

sv. Josef + Ježíšek v jesličkách + 2 ovečky + přístřešek dle nabídky ze dne 12.12.2017 za 

předem dohodnutou cenu ve výši 85.000,- Kč.  

3.4.2. Projekt Sdružení Mikroregionu Rožnovsko „ Letní kino“ 

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr obce zúčastnit se na projektu SMR „Letní kino“ pod 

názvem „festival česko-slovenského filmu“ s 15% účastí obce – tj. ve výši 7.280,- Kč podle 

důvodové zprávy. 

3.4.3. Parkoviště v areálu MŠ 

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr vybudování parkoviště u MŠ a ukládá radě obce s PO ZŠ 

a MŠ zajistit vypracování projektové dokumentace na tuto akci. 

3.4.4. Vestavba knihovny v bytovém domě č. p. 658 

 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr zadat k vypracování projektovou přípravu vestavby 

knihovny v budově č. p. 658 Dolní Bečva podle studie z 12/2017  

3.4.5. Opatření ke zvýšení bezpečnosti dopravy a pěších v centru obce  

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr v oblasti opatření podpory dopravní dostupnosti ve 

vztahu k bezpečnosti dopravy – schválení záměru spočívající v opatřeních ke zvýšení 

bezpečnosti dopravy a pěších v centru obce v rámci programu IROP – Bezpečnost dopravy 

podle důvodové zprávy. 

4. Rozpočtové opatření č. 1 

Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 1/2018 podle důvodové zprávy 

přednesené Ing. Blankou Urbanovskou se zvýšením rozpočtových příjmů o 457.274,- Kč, 

zvýšením rozpočtových výdajů o 1.069.274,- Kč, příjmy po úpravě ve výši 31.472.274,40 Kč, 

výdaje po úpravě 31.913.274,40 Kč, rozdíl příjmů a výdajů po úpravě 612.000,- Kč, 

financování po úpravě – 612.000,-Kč. 

5. Smlouvy  

5.1. Smlouvu o zřízení věcného břemene (služebnosti)  

Zastupitelstvo obce  schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene ( služebnosti) č. IP -12-

8020239 Dolní Bečva k zemní přípojce  NN v k.ú. Dolní Bečva dle přílohy. Věcné břemeno 
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bude zřízeno úplatně za jednorázovou náhradu 1210,- Kč s DPH. ZO pověřuje starostu obce 

podpisem smlouvy ve lhůtě do 30. 3. 2018. 

5.2. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene- služebnosti  inženýrské sítě 

s dohodou o vstupu na pozemek v souvislosti s investiční výstavbou „Prodloužení 

splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva“     

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene- 

služebnosti  inženýrské sítě s dohodou o vstupu na pozemek v souvislosti s investiční 

výstavbou „Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva“ mezi obcí Dolní Bečva a 

spoluvlastníky pozemků dle přiložené situace z projektové dokumentace. Věcné břemeno 

bude zřízeno bezúplatně. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy v 

termínu do 30. 3. 2018. 

5.3. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene- služebnosti  inženýrské sítě 

s dohodou o vstupu na pozemek v souvislosti s investiční výstavbou „Prodloužení 

splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva“     

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene- 

služebnosti  inženýrské sítě s dohodou o vstupu na pozemek v souvislosti s investiční 

výstavbou „Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva“ mezi obcí Dolní Bečva a 

spoluvlastníky pozemku dle přiložené situace z projektové dokumentace. Věcné břemeno 

bude zřízeno bezúplatně. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy v 

termínu do 30. 3. 2018. 

   
5.4. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na stavbu „Přeložky Dolní 
Bečva, STL přípojka, rekonstrukce MK, č. stavby 8800086925  
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na 
stavbu „Přeložky Dolní Bečva, STL přípojka pro p. č. 1164/1, rekonstrukce MK, č. stavby 
8800086925 na p. č. 2725/1“ dle přílohy. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za finanční 
částku 605,- Kč s DPH. Zastupitelstvo obce, pověřuje starostu obce podpisem smlouvy v 
termínu do 30. 3. 2018.  
 
5.5. Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MS/2018/00018  
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací  
č. VPI/MS/2018/00018  na přeložku telefonní sítě a zařízení  a úhradu  nákladů nezbytných  
s realizací přeložky  v souvislosti se stavbou „ Rekonstrukce  MK na p. č. 2725/1 v Dolní Bečvě 
dle přílohy. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy v termínu do 30. 
3. 2018. 
 

5.6. Dohoda o změně spoluvlastnických podílů v budově č. p. 658 

Zastupitelstvo obce ruší bod 4 odst. 3 usnesení ZO č. j.  16/09/2017-ZO-U ze dne 25. 9. 2017, 

kterým byla schválena Smlouva o změně spoluvlastnických podílů jednotek v domě čp. 658 

Dolní Bečva v rámci změny prohlášení vlastníka se smlouvou o výstavbě.  
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Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu – Dohodu spoluvlastníků o změně spoluvlastnických 

podílů jednotek v domě  č.p.  658 Dolní Bečva  v rámci změny prohlášení vlastníka se 

smlouvou o výstavbě  a prodeji části podílů na pozemku podle důvodové zprávy, kterou 

přenechává obec úplatně část společných prostor spolu s ostatními vlastníky jednotek v 

budově za účelem rozšíření bytové jednotky č. 658/6 a bytové jednotky č. 658/14 a prodává  

část svého podílu ve výši  id. 87/156541  k celku na  pozemku st. 1166 zast. plocha a nádvoří 

v obci a k.ú. Dolní Bečva a část podílu ve výši id. 715/156541 k celku na tomto pozemku za 

cenu zjištěnou znaleckým posudkem. ZO pověřuje starostu obce podpisem smlouvy ve lhůtě 

do 15. 5. 2018. 

5.7. Kupní smlouva podílů na části pozemku p. č. 18/5 v rozsahu nezatížených exekucí  

Zastupitelstvo obce schválilo kupní smlouvu koupi podílu id. ¼ k celku a podílu id. ½ na 

pozemku par. č.18/6 podle GP č. 1947-167/2016  v k.ú. a obci Dolní Bečva za podmínek jak 

jsou uvedeny v důvodové zprávě.  ZO pověřuje starostu obce podpisem smlouvy ve lhůtě do 

15. 4. 2018. 

6. Smlouvy o poskytnutí daru a dotace zapsaným spolkům 

6.1. Darovací smlouva  

Zastupitelstvo obce schválilo darovací smlouvu, na základě které se poskytuje obdarovaným 

finanční dar ve výši 200 000,- Kč za účelem rekonstrukce požárem zničeného rodinného 

domu na Dolní Bečvě a ukládá starostovi podepsat tuto smlouvu v termínu do 30. 3. 2018. 

6.2. Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na celoroční činnost mezi Obcí 

Dolní Bečva jako poskytovatelem a FC Dolní Bečva, spolek, Dolní Bečva č. 340 IČ  67727883 

jako příjemcem pro rok 2018 ve výši 227 tis. Kč. ZO pověřuje starostu obce podpisem 

smlouvy ve lhůtě do 15. 4. 2018. 

6.3. Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na celoroční činnost mezi Obcí 

Dolní Bečva jako poskytovatelem a Lyžařským klubem Radhošť z.s. IČ  44740719 jako 

příjemcem pro rok 2018 ve výši 50 tis. Kč podle důvodové zprávy. ZO pověřuje starostu obce 

podpisem smlouvy ve lhůtě do 15. 4. 2018. 

6.4. Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na celoroční činnost mezi Obcí 

Dolní Bečva jako poskytovatelem a SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Dolní Bečva, Dolní 

Bečva č. 340 IČ  63701642 jako příjemcem pro rok 2018 ve výši 170 tis. Kč podle důvodové 

zprávy. ZO pověřuje starostu obce podpisem smlouvy ve lhůtě do 15. 4. 2018   
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7. Různé   

7.1. Delegování na Valnou hromadu společnosti VaK Vsetín a.s. 

Zastupitelstvo obce v souladu s ustanovením §84 odst. 2 písm. f) z. č. 128/2000 Sb. o obcích 
pověřuje k účasti na řádné valné hromadě a.s. Vodovody a kanalizace Vsetín, konané dne 7. 
6. 2018 ve Vsetíně, Muzeum regionu Valašsko, Horní náměstí 2, starostu obce pana Bc. Pavla 
Manu. Zástupce obce je pověřen činit za obec veškeré právní úkony, k nimiž je oprávněna 
obec jako akcionář společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. 
 
7.2. Příloha č. 2 k OZV 01/2015 ze dne 14. 12. 2015 
ZO schvaluje přílohu č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2015 ze dne 14. 12. 2015 podle 
důvodové zprávy.  
  
 

 

 

Bc. Pavel Mana      Ing. Pavla Novosadová  

Starosta obce        Místostarosta obce  

 

       

 


