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          08/05/2020 - ZO-U 

     Příloha k usnesení  

z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 27. 5. 2020 v zasedací síni obecního úřadu 

v 16. hodin 

 

Přítomni: dle prezenční listiny  

 

 

Program:  

 

1. Splašková kanalizace  
2. Rozpočtové opatření  
3. Pravidla výkupu staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury   
4. Smlouvy  
5. Různé 
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                          08/05/2020- ZO-U 
 
     Usnesení  
z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 27. 5. 2020 v 16. hodin v zasedací síni obecního 
úřadu 
 
 
1. Splašková kanalizace  
Zastupitelstvo obce souhlasí se změnou projektu „Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní 
Bečva“ a ukládá RO: 
a/ Zadat zpracovat PD pro povolení stavby dodatečných veřejných částí domovních přípojek pro RD 
podle soupisu č. 1 a 2 (příloha usnesení) na náklady obce dle nabídky ze dne 14. 5. 2020 Ing. Ivo 
Hradila – Vodoprojekt Valašské Meziříčí maximálně do výše 39.000,- Kč bez DPH mimo veřejnou 
část domovních přípojek pro Jaroslava Lušovského, Janu Kramolišovou a Martina Růčku. 
b/ Realizovat změny 22 odbočení a napojení na splaškovou kanalizaci na náklady obce podle 
přiloženého soupisu č. 2 (příloha usnesení) ve výši 110.656,- Kč bez DPH. 
c/Realizovat 16 dodatečných veřejných částí domovních přípojek pro 21 RD na splaškovou 
kanalizaci podle přiloženého soupisu č. 1 (příloha usnesení) maximálně do výše 720.822,- Kč bez 
DPH mimo veřejnou část domovních přípojek pro Jaroslava Lušovského, Janu Kramolišovou a 
Martina Růčku.  
d/Realizovat změnu projektu v rozsahu zahloubení stok 4 a 4a o cca 1 m včetně 6 šachet v délce 
105 bm z důvodu kolize s plynovodem, který po ověření hloubek uložení je ve skutečnosti uložen v 
nivelitě navržené kanalizace v úseku u silnice I/35 pod Křivačem ve výši 315.000,- Kč bez DPH. 
e/ Schvaluje Manuál změn u přípojek splaškové kanalizace podle důvodové zprávy a přílohy.  
Zodpovídá: Ing. Novosadová  
Termín: 31. 10. 2020 
 
2. Rozpočtové opatření 
2.1. Rozpočtové opatření č. 1 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020, které v době stavu nouze schválila RO  
pod č. j. 20/03/2020 – úprava rozpočtu na rok 2020 se zvýšením příjmů o 230.218,60 Kč, zvýšením 
výdajů o 0 Kč, s příjmy po úpravě 34.910.218,16 Kč, výdaji po úpravě 73.663.000,- Kč, rozdíl příjmů 
a výdajů po úpravě – 38.752.781,84 Kč, financování po úpravě 38.752.781,84 Kč podle důvodové 
zprávy. 
Zodpovídá: Ing. Urbanovská  
Termín: 27. 5. 2020 
 
2.2. Rozpočtové opatření č. 2 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2020 úprava rozpočtu na rok 2020 se 
zvýšením příjmů o 36.994.660,37, zvýšením výdajů o 50.728.402,85 Kč, s příjmy po úpravě 
71.904.878,53 Kč, výdaji po úpravě 124.391.402,85 Kč, rozdíl příjmů a výdajů po úpravě – 
52.486.524,32 Kč, financování po úpravě 52.486.524,32 Kč podle důvodové zprávy. 
Zodpovídá: Ing. Urbanovská  
Termín: 27. 5. 2020 
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3. Pravidla výkupu staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury 
Zastupitelstvo obce schvaluje Pravidla výkupu staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury 
podle přílohy a důvodové zprávy. 
Zodpovídá: Ing. Novosadová  
Termín: 27. 5. 2020 
 
4. Smlouvy 
4.1. Smlouva o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o 
právu provést stavbu 
Zastupitelstvo obce odložilo projednávání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
a smlouva o právu provést stavbu č. IV-12-8018147/VB/000, Dolní Bečva, p.č. 1373/25 mezi 
společností ČEZ Distribuce, se sídlem Teplická 874/8, Děčín-Podmokly zastoupenou firmou Ermonta 
se sídlem Břest 79 a obcí Dolní Bečva do doby projednání plánovací smlouvy na vybudování 
obslužné komunikace s příslušenstvím vč. bezúplatného převodu dotčených pozemků mezi 
vlastníky a budoucími uživateli  a obcí dle studie č.2 vč. vedení IS. 
Zodpovídá: Ing. Novosadová  
Termín: 30. 6. 2020 
  
5. Různé 
5.1. Delegování zástupce obce na Valnou hromadu společnosti VaK Vsetín   
Zastupitelstvo obce deleguje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. o 
obcích k účasti na řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. Vsetín, 
Jasenická 1106, IČ 47674652, která se bude konat dne 4. 6. 2020 ve Vsetíně, Muzeum regionu 
Valašsko, Horní náměstí 2 pana Bc. Pavla Manu – starostu obce. Na základě shora uvedeného obec 
Dolní Bečva pověřuje tohoto zástupce, aby na uvedené řádné valné hromadě společnosti Vodovody 
a kanalizace Vsetín, a.s. zastupoval obec při výkonu všech jejich práv akcionáře a činil veškerá 
právní jednání, k nimž je oprávněna obec jako akcionář společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, 
a.s., zejména tedy účastnil se řádné valné hromady, hlasoval na ní v souladu se schváleným 
jednacím a hlasovacím řádem řádné valné hromady společnosti, požadoval a dostával na ní 
vysvětlení záležitostí, které jsou předmětem jednání řádné valné hromady, podávat návrhy a 
protinávrhy k projednávanému programu. 
Zodpovídá: Bc. Mana 
Termín: 4. 6. 2020 
 
5.2. Upravené Stanovy Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, IČ 70238880 se sídlem Svárov 
1080, 755 01 Vsetín   
Zastupitelstvo obce Dolní Bečva schvaluje upravené Stanovy Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, 
IČ 70238880 se sídlem Svárov 1080, 755 01 Vsetín v předloženém znění. 
Zodpovídá: Bc. Mana 
Termín: 27. 5. 2020 
 
5.3. Přemístění informační tabule na smuteční oznámení  
 Zastupitelstvo obce ukládá RO připravit návrh na přemístění informační tabule na smuteční 
oznámení ze zastávky ČSAD OÚ směr Horní Bečva k obecnímu úřadu vč. cenové nabídky. 
Zodpovídá: rada obce  
Termín:31. 12. 2020  
 
 



4 

 

5.4. Informace o průběhu rekonstrukce a rozšíření hřbitova  
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty obce o průběhu rekonstrukce a rozšíření 
místního hřbitova.  
Zodpovídá: Bc. Mana  
Termín: 27. 5. 2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Pavel Mana                     Ing. Pavla Novosadová   
Starosta obce                                   Místostarosta obce  
 
 
 

 

 

 

 

                      


