07/12/2019- ZO –U
Příloha k usnesení
z 7. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 16.12.2019 v 16. hodin v zasedací síni obecního
úřadu

Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zpráva KV
Zpráva FV
Obecně závazné vyhlášky
Rozpočtové opatření č. 4
Střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2021- 2026
Rozpočet obce na rok 2020
Smlouvy
Cena vodného
Různé
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07/12/2019- ZO -U
Usnesení
z 7. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 16.12.2019 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 IV. čtvrtletí 2019 a o činnosti kontrolního výboru za toto období.
Zodpovídá : pan Dědič
Termín: 16.12.2019

2. Zpráva finančního výboru
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci předsedy finančního výboru JUDr. Milana Matuly o činnosti finančního
výboru za IV. čtvrtletí 2019 podle důvodové zprávy a schvaluje plán činnosti finančního výboru ZO pro rok 2020.
Zodpovídá : JUDr. Matula
Termín: 16.12.2019
3. Obecně závazné vyhlášky
3.1. Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu
ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Dolní Bečva č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu, dle přílohy.
Zodpovídá : Ing. Urbanovská
Termín: 1.1.2020
3.2. Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Dolní Bečva č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle přílohy.
Zodpovídá : Ing. Urbanovská
Termín: 1.1.2020
3.3. Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku ze psů
ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Dolní Bečva č. 4/2019 o místním poplatku ze psů dle přílohy.
Zodpovídá : Ing. Urbanovská
Termín: 1.1.2020
3.4. OZV č. 5/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Dolní Bečva č. 5/2019 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství dle přílohy.
Zodpovídá : Ing. Urbanovská
Termín: 1.1.2020
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4. Rozpočtové opatření č. 4 - úprava rozpočtu na rok 2019
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4 – úprava rozpočtu na rok 2019 se zvýšením příjmů o 1.415.927,Kč (příjmy po úpravě 38.036.224,62 Kč), zvýšením výdajů o 506.356,- Kč (výdaje po úpravě 32.305.799,05 Kč ) rozdíl
příjmů a výdajů po úpravě 5.730.425,57 Kč, financování po úpravě - minus 5.730.425,57 Kč podle důvodové zprávy
z toho 62 tis Kč splátka jistin úvěru ze SFRB -půjčky občanům na bydlení, -1.800 tis. Kč – splátka úvěru KB – bytový dům
– multifunkční budova, - 3.868.425,57 Kč změna stavu na bankovních účtech (přírůstek finanční prostředků) stav k
1.1.2019 činil 20.094.468,69 Kč
Zodpovídá: Ing. Urbanovská
Termín: 16.12.2019
5. Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2021-2026

Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2021 - 2026 s požadavky nad o 1 mil. Kč a
požadavky do 1 mil. Kč podle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Bc. Mana
Termín: 16.12.2019
6. Rozpočet obce na rok 2020
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Dolní Bečva pro rok 2020 podle důvodové zprávy s daňovými příjmy ve
výši 34680 tis. Kč a výdaji ve výši 73663 tis. Kč se saldem – 38983 tis. Kč, financováním 38983 tis. Kč včetně rozpočtů
fondu obnovy vodovodu na rok 2020, fondu rozvoje bydlení na rok 2020 a rozpočtu sociálního fondu na rok 2020 podle
důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. Urbanovská
Termín:1.1.-31.12.2020
7. Smlouvy
7.1. Smlouvu o poskytnutí dotace č. D/2290/2019/STR
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace č. D/2290/2019/STR mezi Zlínským krajem, jako
poskytovatelem a Obcí Dolní Bečva jako příjemcem o poskytnutí investiční dotace ve výši 8.059.000,- Kč na realizaci
projektu „Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva evidované pod reg. č. RP01-190T2/011 a ukládá
starostovi obce podepsat tuto smlouvu v termínu do 31.12.2019.
Zodpovídá : Bc. Mana
Termín: 17.12.2019

7.2. Darovací smlouva – revokace
Zastupitelstvo obce ruší usnesení ZO č. 06/10/2019-ZO-U ze dne 21.10.2019, kterým byly schváleny smlouvy o
poskytnutí finančního daru ve výši 14.756,- Kč od každého z dárců - 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:16.12.2019
-37.3. Darovací smlouva
Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvy o poskytnutí účelového finančního daru obci ve výši 14.756,- Kč od
každého z dárců - 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 usnesení č. ZO č. 06/10/2019-ZO-U ze dne
21.10.2019. V případě, že nebude některým z dárců poskytnut účelový dar nebo nebude-li uzavřena příslušná kupní
smlouva podle bodu c/ čl. 3 usnesení č. ZO č. 06/10/2019-ZO-U ze dne 21.10.2019 s kterýmkoliv z dárců ani ve lhůtě do
31.3.2020, bude dar vrácen zpět dárcům ve lhůtě do 28.4.2020.
Zodpovídá :Ing. Novosadová
Termín: 31.3.2020
8.Cena vodného
Zastupitelstvo obce schvaluje u obecního vodovodu zvýšení vodného od 1.1.2020 za 1 m3 vody ve výši 42,- Kč bez
DPH.
Zodpovídá: Bc.Mana
Termín: 1.1.2020
9.Různé
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci pana Josefa Bartoška – velitele JSDH o nabídce obce Markvartovice na

prodej a koupi auto cisterny zn. Mercedes Atego 4x4 za nabídkovou cenu 1.900.000,- Kč s DPH s tím, že ukládá RO,
aby ve spolupráci s velitelem jednotky a místním občanským sdružením SDH upřesnila způsob financování nákupu
tohoto vozidla. Případným nákupem vozidla se bude ZO zabývat na následujícím zasedání ZO.
Zodpovídá : Bc. Mana, p. Bartošek
Termín: 16.3.2020

Ing. Pavla Novosadová
Místostarosta obce

Bc. Pavel Mana
Starosta obce
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