11/12/2020- ZO-U
Příloha k usnesení
z 11. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 21. 12. 2020 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

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

Zpráva kontrolního výboru
Zpráva finančního výboru
Rozpočtové opatření č. 5
Rozpočet obce na rok 2021
OZV č. 1/2020 o místním poplatku za komunální odpad
Smlouvy
Žádosti o změnu územního plánu č. 2
Různé - informace k stavbě splaškové kanalizace
- informace k soudnímu sporu k povolení rozšíření hřbitova
- výkup staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury

- záměr vybudování klubovny fotbalového klubu ve sportovním areálu
- informace o projektu autobusové zastávky s přechodem u ZŠ
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11/12/2020- ZO-U
Usnesení
z 11. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 21. 12. 2020 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu
Přítomni: dle prezenční listiny

1.Zpráva kontrolního výboru
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru pana Jiřího Dědiče o
provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za IV. čtvrtletí 2020 a o činnosti kontrolního výboru
za toto období. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci místostarostky Ing. Pavly
Novosadové k plnění bodu 10. 2. z 15. usnesení ZO ze dne 19. 6. 2017 ohledně výkupu pozemku
pod budoucí komunikací a bodu 1. 1. a 1. 2. ze 7. usnesení RO ze dne 1. 4. 2019 o ve věci odkupu
pozemků pro přípravu a budování veřejné dopravní a technické infrastruktury.
Zodpovídá: Jiří Dědič
Termín: 21. 12. 2020
2. Zpráva finančního výboru
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci předsedy finančního výboru JUDr. Milana Matuly o
činnosti finančního výboru za IV. čtvrtletí 2020 podle důvodové zprávy a schvaluje plán činnosti
finančního výboru zastupitelstva obce pro rok 2021 podle důvodové zprávy.
Zodpovídá: JUDr. Milan Matula
Termín: 21. 12. 2020
3. Rozpočtové opatření č. 5
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5 – úprava rozpočtu na rok 2020 se zvýšením
příjmů o 22.239.409,14 Kč, zvýšením výdajů o 1.446.138,75 Kč, příjmy po úpravě 94.429.969,12
Kč, výdaje po úpravě 126.115.902,05,- Kč, rozdíl příjmů a výdajů po úpravě – 31.685.932,93 Kč,
financování po úpravě 31.685.932,93 Kč, z toho 31 tis Kč splátka jistin úvěru ze SFRB -půjčky
občanům na bydlení, -1.800 tis. Kč – splátka úvěru KB – bytový dům – multifunkční budova,
změna stavu na bankovních účtech (úbytek finančních prostředků) stav k 1. 1. 2020 činil
28.302.291,51 Kč podle důvodové zprávy.
Zodpovídá: Ing. Urbanovská
Termín: 21. 12. 2020
4. Rozpočet obce pro rok 2021
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce pro rok 2021 podle důvodové zprávy s daňovými
příjmy ve výši 42779 tis. Kč a výdaji ve výši 55.855 tis. Kč se saldem příjmů a výdajů -13076 tis.
Kč, financováním – 13076 tis. Kč včetně rozpočtu fondu obnovy vodovodu na rok 2021 a rozpočtu
sociálního fondu na rok 2021 podle důvodové zprávy a písemného komentáře k těmto dokumentům.
Zastupitelstvo obce ukládá radě obce připravit rozbor dosavadních výdajů údržby veřejné zeleně s
možnou variantou zajišťování této služby obcí do 30. 6. 2021.
Zodpovídá: Ing. Urbanovská
Termín: 21. 12. 2020
5. Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku za komunální odpad

Schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Dolní Bečva č. 1/2020 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
podle důvodové zprávy (navýšení na částku 600,- Kč v čl. 4) s její účinností od 1. 1. 2021.
Zodpovídá: Ing. Urbanovská
Termín: 21. 12. 2020
2

6. Smlouvy
6.1. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se smlouvou o právu provést
stavbu č. IV- 12-8019582
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene se
smlouvou o právu provést stavbu č. IV- 12-8019582 mezi obcí Dolní Bečva jako budoucí povinnou
a ČEZ Distribuce , se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupenou na základě plné moci
číslo PM/II-049/2019, společností ARPEX MORAVA, Teslova 783/2, 702 00 Ostrava- Přívoz jako
budoucí oprávněnou z věcného břemene obsahující právo oprávněné provést stavbu zemního
kabelového vedení NN na pozemcích z pozemku p. č. 1166/1 přes p. č. 2645/1 a 2770/4 v obci a
k.ú. Dolní Bečva v majetku obce s následným zřízením věcného břemene zatěžujícím tyto povinné
pozemky s právem budoucí oprávněné na těchto pozemcích umístit, provozovat, opravovat a
udržovat zařízení distribuční soustavy, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci s
předpokládaným rozsahem omezení podle situačního plánu v délce 24,3 m. Budoucí oprávněná
bude v budoucí smlouvě zavázána nahradit obci jednorázovou náhradu ve výši 1.000,- Kč (bez
DPH). Náklady spojené se zřízení věcného břemene uhradí budoucí oprávněná z věcného břemene.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce podepsat tuto smlouvu do 31. 12. 2020.
Zodpovídá: Ing. Novosadová
Termín: 31. 12. 2020
6.2. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se smlouvou o právu provést
stavbu č. IE- 12-8007346/002
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene se
smlouvou o právu provést stavbu č. IE- 12-8007346/002 mezi obcí Dolní Bečva jako budoucí
povinnou a ČEZ Distribuce , se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupenou na základě plné
moci společností Enpro Energo, s.r.o. se sídlem Valašské Meziříčí, Sokolská 137/45, 757 01
Valašské Meziříčí jako budoucí oprávněnou obsahující právo oprávněné provést stavbu zemního
kabelového vedení NN na pozemku 399/11 v obci a k.ú. Dolní Bečva v majetku obce s následným
zřízením věcného břemene zatěžujícím tento povinný pozemek právem budoucí oprávněné na
tomto pozemku umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy, provádět
jeho obnovu, výměnu a modernizaci s předpokládaným rozsahem omezení podle situačního plánu v
délce 4,0 m. Budoucí oprávněná bude v budoucí smlouvě zavázána nahradit obci jednorázovou
náhradu ve výši 1.000,- Kč (bez DPH). Náklady spojené se zřízení věcného břemene uhradí
budoucí oprávněná z věcného břemene. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce podepsat tuto
smlouvu do 31. 12. 2020.
Zodpovídá: Ing. Novosadová
Termín: 31. 12. 2020

6.3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se smlouvou o právu provést
stavbu č. IP-12-8026263/2
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se smlouvou
o právu provést stavbu č. IP-12-8026263/2 mezi obcí Dolní Bečva jako budoucí povinnou a ČEZ
Distribuce , se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupenou na základě plné moci společností
Ermonta s.r.o., se sídlem Břest 79 , 768 23 Břest jako budoucí oprávněnou obsahující právo
oprávněné provést stavbu zemního kabelového vedení NN, Dolní Bečva na pozemku 2679 v obci a
k.ú. Dolní Bečva v majetku obce s následným zřízením věcného břemene zatěžujícím tento povinný
pozemek právem budoucí oprávněné na tomto pozemku umístit, provozovat, opravovat a udržovat
zařízení distribuční soustavy, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci s předpokládaným
rozsahem omezení podle situačního plánu v délce 7,0 m. Budoucí oprávněná bude v budoucí
smlouvě zavázána nahradit obci jednorázovou náhradu ve výši 1.000,- Kč (bez DPH), Náklady
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spojené se zřízení věcného břemene uhradí budoucí oprávněná z věcného břemene. Zastupitelstvo
obce ukládá starostovi obce podepsat tuto smlouvu do 31. 12. 2020.
Zodpovídá: Ing. Novosadová
Termín: 21. 12. 2020

6.4 Výkup pozemku par. č. 241/4 v obci a k.ú. Dolní Bečva
Zastupitelstvo obce bere na vědomí stažení tohoto bodu z programu na návrh ing. Novosadové
vzhledem k nutnosti dořešení výkupu všech částí pozemků dotčených komunikací.
Zodpovídá: Ing. Novosadová
Termín: 21. 12. 2020

6.5. Nabídka na darování pozemků
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí nabídku daru pozemků par.č. 1521, 1485/4, 1515/5, 1515/17,
1515/11, 1499/4, 1454/2, 1466/2, 1445/6 a 1469/3 v k.ú. a obci Dolní Bečva od vlastníků těchto
pozemků. S přijetím daru zastupitelstvo obce nesouhlasí a ukládá radě obce projednat nabídku daru
s vlastníky těchto pozemků za účelem vyjasnění financování inženýrských síti pro budoucí zástavbu
rodinnými domy v lokalitě.
Zodpovídá: Ing. Novosadová
Termín: 31. 3. 2021

7. Žádosti o změnu územního plánu č.2
Zastupitelstvo obce projednalo žádost o změnu územního plánu obce č. 2:
7.1. O změnu využití p. č. 1128/4 trvalý travní porost (plocha zemědělská v územním plánu) v k.ú.
a obci Dolní Bečva na plochu bydlení, kterou schvaluje,
7.2. O změnu využití p. č. 1524/1 orná půda (plocha zemědělská v územním plánu) v k.ú. a obci
Dolní Bečva na plochu bydlení, kterou schvaluje,
7.3. O změnu využití plochy p. č. 1952/3 a 1942/4 trvalý travní porost (plocha zemědělská
v územním plánu ) v k.ú. a obci Dolní Bečva na plochu bydlení, kterou schvaluje,
7.4. O změnu využití p. č. 1183/13 zahrada (plocha krajinná zeleň v územním plánu) v k.ú. a obci
Dolní Bečva na plochu smíšenou obytnou pro zřízení provozovny květinářství, kterou schvaluje,
7.5. O změnu využití p. č. 1373/58 trvalý travní porost (plocha zemědělská v územním plánu ) v
k.ú. a obci Dolní Bečva na plochu bydlení, kterou schvaluje,
7.6. O změnu využití p. č. 97/1 trvalý travní porost, 97/2 ostatní plocha neplodná půda, 97/3 trvalý
travní porost (krajinná zeleň v územním plánu) a 2640/4 ostatní komunikace v k.ú. a obci Dolní
Bečva na plochu bydlení, kterou schvaluje.
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o změnu územního plánu obce č. 2 na Městský úřad
Rožnov p/R , odbor strategického rozvoje a projektů, Letenská 1918, Rožnov p/R.
Zodpovídá: Ing. Novosadová
Termín: 31. 1. 2021
8. Různé
8.1. Informace k stavbě splaškové kanalizace
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci ke stavbě „Prodloužení splaškové kanalizace“ podle
důvodové zprávy starosty obce Bc. Pavla Many a místostarostky obce Ing. Pavly Novosadové.
Zodpovídá: Bc. Pavel Mana, Ing. Novosadová
Termín: 21. 1. 2021
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8.2. Informace k soudnímu sporu k povolení rozšíření hřbitova
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci starosty obce a rady obce o podané správní žalobě
dvou občanů v sousedství hřbitova, proti rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ČR ze dne
26.6.2019, kterým ministerstvo zastavilo přezkumné řízení ve věci vydaných povolení obci Dolní
Bečva k rozšíření hřbitova. Žalobci žalují Ministerstvo pro místní rozvoj, IČ 66002222
Staroměstské náměstí 932/6, 11015 Praha 1 u Městského soudu v Praze. Obec Dolní Bečva využila
práva účasti na probíhajícím řízení.
Zodpovídá: rada obce
Termín: 21.12.2021
8.3. Výkup staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury
Zastupitelstvo obce pozastavuje účinnost „Pravidel výkupu staveb veřejné dopravní a technické
infrastruktury“ schválených v květnu 2020 do doby zajištění financování odkupu inženýrských sítí a
náhrad za zhodnocení nemovitých věcí ve vlastnictví obce Dolní Bečva prostřednictvím fondu
zřízeného obcí vzhledem k finanční náročnosti stávajících žádostí o výkup staveb veřejné dopravní
a technické infrastruktury.
Zodpovídá: zastupitelstvo obce
Termín: 31.12.2021
8.4. Záměr vybudování klubovny fotbalového klubu ve sportovním areálu
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr FC Dolní Bečva na vybudování klubovny fotbalového klubu s
výdejním okýnkem ve sportovním areálu obce Dolní Bečva předložený tímto spolkem při
financování této akce FC Dolní Bečva.
Zodpovídá: Milan Matula, Dis., předseda FC
Termín: 31.12.2021
8.5. Informace o projektu autobusové zastávky s přechodem u základní školy
Zastupitelstvo obce bere na vědomí aktuální informace místostarostky obce Ing. Pavly Novosadové
o probíhajícím stavebním řízení k vybudování autobusových zastávek s přechodem u ZŠ.
Zastupitelstvo obce ukládá ing. Novosadové projednat s projektantem stavby možnosti změny
umístění zastávky ve směru Čtvrtě-OÚ, příp. její zrušení po prověření využívání.
Zodpovídá: Ing. Novosadová
Termín: 31.1.2021

Bc. Pavel Mana
Starosta obce

Ing. Pavla Novosadová
Místostarosta obce
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