
          6/10/2019- ZO-U 
                                                       Příloha k usnesení  
z 6.zasedání zastupitelstva obce konané dne 21.10.2019 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu   
 
Přítomni : dle prezenční listiny 
 
 
1.Zpráva kontrolního 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 navrhovaného rozpočtového opatření č. 3. 
Zodpovídá : JUDr. Matula 
Termín: 21.10.2019 
 
2.Rozpočtové opatření  č.3/2019 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2019 s úpravou rozpočtu obce na rok 2019 se zvýšením příjmů o 
963.981,70 Kč, zvýšením výdajů o 963.981,70,- Kč, příjmy po úpravě 36.620.297,62 Kč, výdaje po úpravě 31.799.443,05 
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: 21.10.2019 
 
3. Smlouvy 
 
3.1.Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  
Zastupitelstvo obce schvaluje  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IE-12-8006690 mezi obcí 
Dolní Bečva jako budoucí povinnou z věcného břemene a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 
02 Děčín zastoupenou společností ENPRO Energo se sídlem Sokolská 137/45, Valašské Meziříčí jako oprávněnou z 
věcného břemene o zřízení věcného břemene služebnosti pro projektovanou stavbu SO 02 stavební úprava el. 
distribuční sítě na pozemku par.č. 1197/2 v k.ú. a obci Dolní Bečva v rozsahu podle důvodové zprávy za jednorázovou 
úplatu ve výši 1.000,- Kč + DPH a ukládá starostovi obce podepsat tuto smlouvu v termínu do 31.10.2019. 
Zodpovídá : Ing. Novosadová  
Termín: 31.10.2019 
 
3.2.Smlouva o zřízení věcného břemene  
ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene vedení inženýrské sítě – přípojky splaškové kanalizace na pozemku 
obce par.č. 2646/1 ost.plocha, ostatní komunikace v obci a k.ú. Dolní Bečva v rozsahu geometrického plánu č.  2130-
128/2019 mezi obcí Dolní Bečva jako povinnou z věcného břemene a panem Pavlem Maléřem a Věrou Maléřovou, oba 
bytem Dolní Bečva č.p. 84 jako oprávněných z věcného břemene  -  spoluvlastníků oprávněných pozemků par.č. 2738 
zahrada, pozemku par.č. st. 392 zastavěná plocha a nádvoří a st. 1021 zast. plocha a nádvoří v obci a k.ú. Dolní Bečva. 
Cena věcného břemene činí 1.000,- Kč + DPH a je splatná ke dni podpisu příslušné smlouvy. Náklady spojené se 
zaměřením věcného břemene, sepisem smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí hradí oprávnění z věcného  
břemene. ZO ukládá starostovi obce podepsat  smlouvu v termínu do 15.11.2019. 
Zodpovídá : Ing. Novosadová  
Termín: 15.11.2019 
 
3.3.Kupní smlouva  
ZO schvaluje kupní smlouvu mezi obcí Dolní Bečva jako kupující a prodávajícími Liborem Solanským, Dolní Bečva 61 
(pozemek par.č. 1131/4 v k.ú. a obci Dolní Bečva) , Janem a Danuší Ĺalíkovými, Dolní Bečva 634 (pozemek par.č. 1131/41 
v k.ú. a obci Dolní Bečva), Ing. Bohumilem Filgasem a Ing. Ivanou Filgasovou, Valašská Polanka 265 (pozemek par.č. 
1131/42 v k.ú. a obci Dolní Bečva), Petrem Zetochou, Vidče 552 (pozemek par.č. 1131/44 v k.ú. a obci Dolní Bečva), 
Rostislavem Jiříčkem, Valašská Bystřice 474 (pozemek par.č. 1131/43 v k.ú. a obci Dolní Bečva), manžely Pavlem a 
Zdeňkou Peškovými, Valašská 1658, Rožnov pod Radhoštěm(pozemek par.č. 1131/45 v k.ú. a obci Dolní Bečva), manžely 
Ing.  
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Martinem Solanským a Lenkou Solanskou, Dolní Bečva č.p. 609 (pozemek par.č. 1131/46 v k.ú. a obci Dolní Bečva) za 
kupní cenu zjištěnou  podle znaleckého posudku  č. 26-3766/19  vyhotoveného znalcem z oboru ekonomika – ceny a 
odhady nemovitostí panem Václavem Adamcem, Dolní Bečva č.p.331  dne 21.3.2019 a posudku téhož znalce  č. 47-
3807/19 ze dne 24.9.2019 s tím, že u pozemku par.č. 1131/4 



byla stanovena kupní cena dohodou mezi prodávajícími a kupující ve výši 25.500,- Kč a u pozemku par.č. 1131/4 ve výši 
216.000,- Kč a rozdíl mezi dohodnutou kupní cenou a cenou zjištěnou podle znaleckého  
posudku bude uhrazen z peněžitého daru, který bude rovným dílem uhrazen  Ing. Bohumilem Filgasem a Ing. Ivanou 
Filgasovou, Valašská Polanka 265,  Petrem Zetochou, Vidče 552, Rostislavem Jiříčkem, Valašská Bystřice 474, manžely 
Pavlem a Zdeňkou Peškovými, Valašská 1658, Rožnov pod Radhoštěm, manžely Ing. Martinem Solanským a Lenkou 
Solanskou, Dolní Bečva č.p. 609, Mgr. Lenkou Vackovou, Velký Rybník 72, Rádl Horákovou Martinou, Valašská 1657, 
Rožnov pod Radhoštěm, Ing. Otakarem Fajkošem, Ostravská 1058, Petřvald. Náklady spojené se sepisem kupní 
smlouvy, geometrickým plánem, znaleckými posudky a poplatkem za vklad do katastru nemovitostí hradí kupující obec 
Dolní Bečva. ZO ukládá starostovi obce bez odkladu podepsat příslušnou smlouvu  po podpisu kupní smlouvy ze strany 
všech prodávajících a po složení peněžitého daru ze strany všech dárců. 
Zodpovídá : Ing. Novosadová  
Termín: 31.12.2019 
 
3.4.Darovací smlouva  
ZO schvaluje darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 14.756,- Kč od každého z darců -  
 Ing. Bohumila Filgase a Ing. Ivany Filgasové, Valašská Polanka 265,  Petra Zetochy, Vidče 552, Rostislava Jiříčka, 
Valašská Bystřice 474, manželů Pavla a Zdeňky Peškových, Valašská 1658, Rožnov pod Radhoštěm, manželů Ing. 
Martina a Lenky Solanských, Dolní Bečva č.p. 609, Mgr. Lenky Vackové, Velký Rybník 72, Rádl Horákové Martiny, 
Valašská 1657, Rožnov pod Radhoštěm, Ing. Otakara Fajkoše, Ostravská 1058, Petřvald, který bude poskytnut těmito 
dárci za účelem úhrady rozdílu kupní ceny podle bodu c/  čl. 3 tohoto usnesení.  
Zodpovídá : Ing. Novosadová  
Termín: 31.12.2019 
 
4.Žádosti o  změnu územního plánu obce 
Zastupitelstvo obce  schvaluje zaslání žádostí o změnu územního plánu č. 2  Městskému úřadu  Rožnov pod Radhoštěm, 
odboru strategického rozvoje a  projektů žadatelů: 

 paní Ludmily Hoferové, Drážky 882, 756 54 Zubří 
- pana Jaroslava Paprskáře, Dolní Bečva 325 

 pana Aleše Ostřanského, dolní Bečva č.p. 29 

 pana Davida Wrobela, 5. května 1547, Rožnov pod Radhoštěm 
      -     paní Martiny Mikudové, Dolní Bečva čp. 285 

 pana Petra Posada, Radhošťská 2690, Rožnov pod Radhoštěm 

 paní Jany Maléřové, Dolní Bečva č.p. 433 

 manželů Juříčkových, Dolní Bečva č.p. 525 

 manželů Vojkůvkých , Dolní Bečva č. 37 

 pana Jaroslava Lušovského, Dolní Bečva 506 

 pana Pavla Ševčíka, Dolní Bečva č.p. 248 

 pana Marka Růčky, Dolní Bečva 644 

 pana Jaroslava Lušovského, Dolní Bečva čp. 506 

 paní Kristiny Adamcové, Dolní Bečva č. 177 

 vaní Martiny Frenkové, Podl Vysílačem 455/39, Lhotka, 725 28 Ostrava 
Vše podle důvodové zprávy s tím, že náklady na vypracování územně plánovací dokumentaci si hradí každý žadatel ze 
svého.  
Zodpovídá : Ing. Novosadová  
Termín: 30.11.2019 
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5. Závěrečný účet Sdružení Mikroregionu Rožnovsko  
Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet Sdružení Mikroregion Rožnovsko se sídlem Masarykovo nám. 128, 756 
61 Rožnov pod Radhoštěm,IČ 70238642 za rok 2018 a zprávu Krajského úřadu ve Zlíně č. 284/2018/EKO o výsledku 
přezkoumání hospodaření DSO Sdružení mikroregion Rožnovsko za rok 2018, která tvoří přílohu závěrečného účtu a 
souhlasí s celoročním hospodařením a to bez výhrad. 
Zodpovídá: Bc.Mana 
Termín: 21.10.2019 
 
6. Stanovy Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, 
 Zastupitelstvo obce  schvaluje upravené Stanovy Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, IČ 70238880, se sídlem Svárov 
1080 Vsetín v předloženém znění s účinností od 1.1.2020. 



Zodpovídá : Bc. Mana 
Termín: 21.10.2019 
 
7. Zpráva kontrolního výboru  
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru Jiřího Dědiče o provedení kontroly plnění 
usnesení ZO a RO za III. čtvrtletí 2019 a o činnosti kontrolního výboru za toto období v předneseném znění. ZO bere na 
vědomí doplňující informaci starosty Bc. Pavla Many k plnění bodu 7.2.  z 24. usnesení RO ze dne 4.4.2016 týkající se 
žádosti SDH Dolní Bečva o pořízení nového auta. ZO ukládá RO zapracovat do návrhu rozpočtu pro rok 2020 
vypracování projektové dokumentace zastávek veřejné autobusové dopravy a přechodu pro chodce u ZŠ. 
Zodpovídá : Pan Dědič, Ing. Novosadová 
Termín: 16.12.2019 
 
 
8.Informace o projektech obce  
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty obce Bc. Pavla Many: 
a/ k projektu Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva 
b/ k projektu Zklidnění dopravy na silnici I/35 v průtahu obcí Dolní Bečva 
c/ k projektu Rozšíření hřbitova v Dolní Bečvě 
dle přílohy. 
Zodpovídá : Bc. Mana 
Termín: 21.10.2019 
 
 
9. Změna termínu výplat odměn členů výborů a komisí, kteří nejsou členy ZO  
Zastupitelstvo obce mění usnesení ZO č.j. 02/12/2018-20-U ze dne 17.12.2018 týkající se termínů výplat členů výborů a 
komisí, kteří nejsou členy ZO tak, že odměny se vyplácí maximálně 2x ročně podle návrhů předsedy výboru nebo 
komise podle vykonané práce. Výše odměny a způsob jejího stanovení se nemění.  
Zodpovídá : Ing.Urbanovská  
Termín: 21.10.2019 
 
 

 

 

 

 

 

 

Bc. Pavel Mana      Ing. Pavla Novosadová  

Starosta obce       Místostarosta obce  
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