15/09/2021- ZO –U
Příloha k usnesení
z 15. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 29. 9. 2021 v 16. hodin v zasedací síni obecního
úřadu
Přítomni: dle prezenční listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zpráva KV
Zpráva FV
Informace k projektu splaškové kanalizace
Rozpočtové opatření č. 3
Smlouvy
Různé
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15/09/2021- ZO -U
Usnesení
z 15. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 29. 9. 2021 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 III. čtvrtletí 2021 o činnosti kontrolního výboru za toto období
v předneseném znění a bere na vědomí:
 informaci místostarostky obce Ing. Pavly Novosadové k bodu 6.4. z 11 usnesení ZO ze dne
21.12.2020 ve věci výkupu pozemku par. č. 241 v obci a k.ú. Dolní Bečva (lokalita „Do
Štrčku“)
 informaci starosty Bc. Pavla Many a místostarostky Ing. Pavly Novosadové k bodu 1.1 z 30.
usnesení ZO – k žádosti občanů o zřízení přechodu pro chodce proti lipové aleji - bude
řešeno v další etapě projektu „Zklidnění dopravy v obci“
 informaci místostarostky Ing. Pavly Novosadové k bodu 1.3 z 37. usnesení RO ze dne
8.4.2013 k žádosti občanů o rozšíření veřejného osvětlení – bude řešeno projekční přípravou
z rozpočtu obce roku 2022
Zodpovídá: pan Dědič
Termín: 30. 9. 2021
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 doporučující stanovisko k návrhu
rozpočtového opatření č. 03/2021, zprávě o veřejnosprávní kontrole poskytnutých příspěvků
spolkům pro činnosti v roce 2020, informaci o dílčím přezkoumání hospodaření obce Dolní Bečva
za rok 2021 kontrolora pověřeného řízením přezkoumání – Ing. Antonína Putaly ze dne 9. 9. 2021,
informaci o dopisu MF ČR ze dne 21. 9. 2021 ve věci rozpočtové odpovědnosti v důsledku
překročení dluhu k rozvahovému dni nad 60% průměru příjmů obce a plánované kontrole ZŠ a MŠ
– dále dle důvodové zprávy.
Zodpovídá: JUDr. Matula
Termín: 30. 9. 2021
3. Informace ke stavbě „Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva“
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty obce Bc. Pavla Many ke stavbě
„Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva“ dle přílohy.
Zodpovídá: Bc. Mana, Ing. Novosadová
Termín: 30. 9. 2021
4. Rozpočtové opatření č. 3
Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu rozpočtu Obce Dolní Bečva č. 3 na rok 2021 se zvýšením
příjmů o 6.162.455,13 Kč, zvýšením výdajů o 9.619.089,00 Kč, příjmy po úpravě 52.008.012,67,
výdaje po úpravě 69.336.962,54 Kč, rozdíl příjmů a výdajů po úpravě -17.328.949,87 Kč,
financování po úpravě 17.328.949,87 Kč podle důvodové zprávy.
Zodpovídá: Ing. Urbanovská
Termín: 30. 9. 2021
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5. Smlouvy
5.1. Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost Fotbalového klubu Dolní Bečva
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na celoroční činnost FC Dolní Bečva,
spolek, Dolní Bečva 340 ve výši 320.000,- Kč a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy
v termínu do 30. 9. 2021.
Zodpovídá: Ing. Urbanovská
Termín: 6. 10. 2021
5.2. Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska
– sboru dobrovolných hasičů Dolní Bečva
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na celoroční činnost SH ČMS – sboru
dobrovolných hasičů Dolní Bečva 340 ve výši 180.000,- Kč a pověřuje starostu obce k podpisu
smlouvy v termínu do 30. 9. 2021.
Zodpovídá: Ing. Urbanovská
Termín: 6. 10. 2021
5.3. Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost Lyžařského klubu Radhošť
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na celoroční činnost LK Radhošť, z.s.
Dolní Bečva 340 ve výši 80.000,- Kč a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy v termínu do
30. 9. 2021.
Zodpovídá: Ing. Urbanovská
Termín: 6. 10. 2021
5.4. Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost Českému svazu včelařů Horní Bečva
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na celoroční činnost Českému svazu
včelařů, z.s., Okresní výbor Vsetín, základní organizace Horní Bečva, Horní Bečva 680 ve výši
10.000,- Kč a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy v termínu do 30. 9. 2021.
Zodpovídá: Ing. Urbanovská
Termín: 6. 10. 2021
6. Různé
6.1. Nabídka na bezúplatný převod části pozemků p.č. 2654, 2814, 2656
Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem bezúplatného převodu části pozemků par. č. 2654, 2814,
2656 v k.ú. Dolní Bečva do vlastnictví obce v rozsahu jejich zastavěné části tělesem obecní
komunikace, případně vedení splaškové kanalizace v této lokalitě. Náklady související s
geometrickým zaměřením, vyhotovením příslušných smluv, znaleckých posudků a za správní
poplatek za vklad do katastru nemovitostí uhradí obec.
Zodpovídá: Bc. Mana, Ing. Novosadová
Termín: 31. 12. 2022
6.2. Majetkoprávní vypořádání části pozemků zastavěných stavbou obecní komunikace
Zastupitelstvo obce ukládá místostarostovi obce – Ing. Pavle Novosadové projednat s vlastníků
pozemků par. č. 241/3, 241/4, 242/2, 2736/2, 281/15, 278/22 a 278/4 v k.ú. Dolní Bečva způsob
majetkoprávního vypořádání části pozemků zastavěných stavbou obecní komunikace a na kterých
je plánované realizovat prodloužení splaškové kanalizace.
Zodpovídá: Ing. Novosadová
Termín: 31. 12. 2021
6.3. Informace k připravovaným investičním akcím
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty obce o konzultaci se Státním fondem
dopravní infrastruktury týkající se akce „Zklidnění dopravy na silnicí I/35 v průtahu obcí Dolní
Bečva“ včetně stavu připravenosti akce a dále stavu připravenosti akcí „Rozšíření hřbitova v Dolní
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Bečvě, 2. etapa“, “Dolní Bečva, autobusová zastávka u ZŠ“ a „Dolní Bečva, návrh zpomalovacích
prahů na místních komunikacích“ a způsobu financování těchto akcí.
Zodpovídá: Bc. Mana
Termín: 30. 9. 2021

Bc. Pavel Mana
Starosta obce

Ing. Pavla Novosadová
Místostarosta obce
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