09/06/2020- ZO-U
Usnesení
z 9. zasedání zastupitelstva obce konaného ze dne 29. 6. 2020 v 16.00 hodin v zasedací síni obecního
úřadu

1. Změny územních studií
1.1. Změna územní studie č. 2
Zastupitelstvo obce odložilo projednání bodu - Změna územního studie na Křivači – studie č. 2 a
ukládá stavební komisi do 30.7.2020 projednat navrhovanou změnu územní studie s ohledem na
plánované inženýrské sítě – účelovou komunikaci, vodovod, splaškovou kanalizaci a NN za účasti
všech zúčastněných osob a zástupce stavebního úřadu.
Zodpovídá : Ing.Vojkůvka, předseda stavební komise
Termín: 30.7.2020

1.2. Změna územní studie Na Rovni mezi Rozpitými
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na rozdělení pozemku par. č. 79/7 v k.ú. a obci Dolní Bečva na 4
samostatné části podle písemných podkladů poskytnutých žadateli.
Zodpovídá: Ing. Novosadová
Termín: 29.6.2020

2. Smlouvy
2.1. Plánovací smlouva
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci starosty obce Bc. Pavla Many, místostarostky
Ing. Pavly Novosadové a člena ZO JUDr. Milana Matuly o přípravě plánovací smlouvy (1. a 2. etapa
vybudování inženýrských sítí na pozemcích par. č. 1164/15,1164/81164/3, 1166/3, 1166/1, 1164/2 a
1164/4 v k.ú. a obci Dolní Bečva).
Zodpovídá: Ing. Novosadová
Termín: 29. 6. 2020
2.2. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na p. č. 2656
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby IV-12-8017514/7 mezi ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín zastoupenou
projekční kanceláří Ing. Martin Barteček, Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha – Vinohrady jako
oprávněnou a obcí Dolní Bečva jako povinnou z věcného břemene jejím předmětem je spočívajícího v
právu oprávněné zřídit a provozovat zařízení distribuční soustavy – zemního kabelového vedení k
budoucím stavebním parcelám schváleným v územním plánu přes par.č. 2656 v k.ú. a obci Dolní
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Bečva ve vlastnictví obce. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za jednorázovou úhradu ve výši
1.000,- Kč + DPH. Náklady spojené se zřízením věcného břemene a správní poplatek za vklad do
katastru nemovitostí hradí oprávněná z věcného břemene. ZO ukládá starostovi obce podepsat tuto
smlouvu ve lhůtě do 10. 7. 2020.
Zodpovídá: Ing. Novosadová
Termín: 10.7.2020
2.3. Smlouva o zřízení věcného břemene na p.č. 2690/3
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-8023608/01
– umístění NNK „k umístění zemního kabelového vedení NN a pojistkového pilíře na pozemku par.č.
2690/3 v k.ú. a obci Dolní Bečva ve vlastnictví obce, mezi společností ČEZ Distribuce, a.s. Teplická
874/8, 405 02 Děčín zastoupenou společností Ermonta s.r.o. Břest 79, 768 23 Břest jako oprávněnou
z věcného břemene a Obcí Dolní Bečva jako povinnou z věcného břemene v rozsahu GP č. 2146135/2019. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč + DPH
včetně DPH. Náklady spojené se zřízením věcného břemene a správní poplatek za vklad do katastru
nemovitostí hradí oprávněná z věcného břemene. ZO ukládá starostovi obce podepsat tuto smlouvu
ve lhůtě do 10. 7. 2020
Zodpovídá: Ing. Novosadová
Termín: 10. 7. 2020
2.4. Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o realizaci překládky sítě el. komunikací č.
VPIC/MS/2020/00107 mezi společností Cetin a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, Praha a obcí Dolní
Bečva jako stavebníkem jejímž předmětem je překládka dotčené části sítě el. komunikaci v souvislosti
s přípravou projektu rekonstrukce komunikace na par. č. 2725/1 v obci a k.ú. Dolní Bečva - přeložka
tel. kabelů za cenu 246.095,- Kč a ukládá tuto smlouvu podepsat starostovi obce ve lhůtě do 10. 7.
2020.
Zodpovídá: Ing. Novosadová
Termín: 10. 7. 2020
2.5. Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zajištění přeložky plynového zařízení a úhrady nákladů s ní
souvisejících mezi společností GASNet s.r.o., Klišská 940/94 zastoupenou společností GridServices,
s.r.o. Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno a obcí Dolní Bečva jako stavebníkem při
předpokládaných nákladech na realizaci přeložky ve výši 41.778,- Kč bez DPH a ukládá tuto smlouvu
podepsat starostovi obce ve lhůtě do 10. 7. 2020.
Zodpovídá: Ing. Novosadová
Termín: 10. 7. 2020
2.6. Dodatek č. 1 k darovací smlouvě
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelového daru na základě
kterého každý z dárců poskytne obci peněžitý dar ve výši 2.108,- Kč za účelem úhrady rozdílu
doplatku kupních cen za výkup pozemků par. č. 1131/4 a 1131/41 v k.ú. a obci Dolní Bečva jak byl
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stanoven v bodu c/ čl. 3 usnesení ZO č. 06/10/2019-ZO-U ze dne 21. 10. 2016 a ukládá tuto smlouvu
podepsat starostovi obce ve lhůtě do 20. 7. 2020.
Zodpovídá: Ing. Novosadová
Termín: 20. 7. 2020
3. Zpráva kontrolního výboru
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru Jiřího Dědiče o provedení
kontroly plnění usnesení ZO a RO za I a II. čtvrtletí 2020 o činnosti kontrolního výboru za toto období
podle důvodové zprávy.
Zodpovídá: pan Jiří Dědič, předseda FV
Termín: 29. 6. 2020
4. 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 účetní
závěrky obce za rok 2020, ke schválení závěrečného účtu obce za rok 2019 a ke schválení
rozpočtového opatření č. 3, které jsou na programu jednání zastupitelstva podle důvodové zprávy.
Zodpovídá: JUDr. Matula
Termín: 29. 6. 2020
5. Rozpočtové opatření č. 3
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2020 se zvýšením příjmů o 7.321,- Kč,
zvýšením výdajů o 0 Kč, příjmy po úpravě 71.912.199,53 Kč, výdaje po úpravě 124.391.402,85 Kč,
rozdíl příjmů a výdajů po úpravě -52.479.203,32 Kč, financování po úpravě 52.479.203,32 Kč, Kč
podle důvodové zprávy.
Zodpovídá: Ing. Urbanovská
Termín: 29. 6. 2020

6. Závěrečný účet obce
Zastupitelstvo obce Dolní Bečva projednalo závěrečný účet obce za rok 2019 a souhlasí s celoročním
hospodařením a to bez výhrad a dále projednalo zprávu Krajského úřadu Zlínského kraje č.
76/2019/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 zpracovanou pracovníky
krajského úřadu Zlínského kraje dne 2. 3. 2020.
Účetní závěrka k 31.12.2019
Zastupitelstvo obce Dolní Bečva ve složení Mgr. Hana Bellová, Ing. Petr Bohušík, pan Jiří Dědič, Ing.
Miroslav Divín, Bc. Michal Krhůtek, Bc. Eva Lažová, Bc. Pavel Mana, JUDr. Milan Matula, Ing. Pavla
Novosadová, pan Zdeněk Poruba, pan Petr Růčka, Ing. Martin Solanský, Ing. Vojtěch Vojkůvka - viz
prezenční listina schvaluje dne 29.6.2020 účetní závěrku Obce Dolní Bečva sestavenou ke dni
31.12.2019. Schvalovaná účetní závěrka obsahuje rozvahu, výkaz zisku a ztrát, přílohu k 31.12.2019,
zprávu č. 76/2019/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019, inventarizační zprávu
3

k 31.12.2019 a inventurní soupisy, odpisový plán, účtový rozvrh a přílohu důvodová zpráva poradní
skupiny ve složení všech členů finančního výboru ZO a ekonomky obce ing. Urbanovské Blanky.
Schvalovaná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace
účetní jednotky.
Zodpovídá: Ing. Urbanovská
Termín: 29. 6. 2020

7. Různé
7.1. Zrušení peněžního účtu a FRB
Zastupitelstvo obce ruší peněžní fond rozvoje bydlení a peněžní účet fondu rozvoje bydlení č. účtu
94-2799760257/0100 vedeného u Komerční banky a.s. pobočka v Rožnově pod Radhoštěm k
30.6.2020. Zůstatek peněžních prostředků bude převeden na základní běžný účet č.ú. 3523851/0100.
Zodpovídá: Ing. Urbanovská
Termín: 30.6.2020
7.2. Závěrečný účet Sdružení Mikroregion Rožnovsko
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí Závěrečný účet Sdružení Mikroregion Rožnovsko podle
důvodové zprávy starosty obce Bc. Pavla Many.
Zodpovídá: Bc. Mana
Termín: 30. 6. 2020

Bc. Pavel Mana

Ing. Pavla Novosadová

Starosta obce

Místostarosta obce
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