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          10/09/2020- ZO-U 

                                                         Příloha k usnesení 

z 10. zasedání zastupitelstva obce konané dne 21. 9. 2020 v 16. hodin v zasedací síni obecního 

úřadu  

 

Přítomni: dle přílohy 

 

Program: 

 

1. Zpráva kontrolního výboru 

2. Zpráva finančního výboru 

3. Rozpočtové opatření č. 4 

4. Smlouvy 

5. Splašková kanalizace  

6. Různé  
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   10/09/2020- ZO –U 

                                                               Usnesení  

z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 21. 9. 2020 v zasedací síni obecního úřadu  

 

  
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 I. a II. čtvrtletí 2020 a o činnosti kontrolního 

výboru za toto období v předneseném znění.  

Zodpovídá: pan Dědič 

Termín: 21. 9. 2020 

 
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 doporučení FV ke schválení 

rozpočtového opatření č. 4 a informaci o veřejnosprávní kontrole dotace poskytnuté SDH za rok 

2019. 

Zodpovídá: JUDr. Matula 

Termín:  21. 9. 2020 

 

3. Rozpočtové opatření č. 4 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2020  – úprava rozpočtu na rok 2020 se 

zvýšením příjmů o 278.360,45 Kč, zvýšením výdajů 278.360,45 Kč, příjmy po úpravě 

72.190.559,98 Kč, výdaje po úpravě 124.669.763,20 Kč, rozdíl příjmů a výdajů po úpravě -

52.479.203,32 Kč, financování po úpravě 52.479.203,32 Kč podle důvodové zprávy. 

Zodpovídá: Ing. Urbanovská  

Termín: 21. 9. 2020 

 

4. Smlouvy 

4.1. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. „16010- 046882 VPIC Dolní Bečva      

úprava místní komunikace u DOCV13“ 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti  č. „16010- 046882 

VPIC Dolní Bečva  úprava míst. komunikace  u DOCV13“na p. č. 2725/1v obci a k.ú. Dolní Bečva 

mezi obcí Dolní Bečva jako budoucí povinnou a společností CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 

2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 jako budoucí oprávněnou zastoupenou na základě plné moci  

společnosti K.V.Z. spol. s r.o. se sídlem Mokrá 386, 760 01 Zlín na umístění  podzemního 

komunikačního vedení  veřejné komunikační sítě dle situace. Náklady spojené se zřízením věcného 

břemene hradí společnost Cetin a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9. 

Cena budoucího věcného břemene bude činit 100,- Kč + DPH. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy do 30. 9. 2020. 

Zodpovídá: Ing. Novosadová  

Termín: 30. 9. 2020 

 

4. 2. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby    IE- 12-    

8007637/VB/003, D. Bečva, REK.NNZ DTS VS 5260, NNK , NNV 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 

stavby    IE- 12-8007637/VB/003, D. Bečva, REK.NNZ DTS VS 5260, NNK , NNV na p. č. 2701/1 v k.ú. a 

obci Dolní Bečva mezi obcí Dolní Bečva jako budoucí povinnou a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem 

Teplická 874/8, 405 02 Děčín zastoupena  Elektro – Projekce, s.r.o. se sídlem 1. máje 670/128, Ostrava- 

Vítkovice jako budoucí oprávněnou na umístění zařízení distribuční soustavy – kabelového vedení. Cena 

budoucího věcného břemene bude činit 5.000,- Kč + DPH. 
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Náklady spojené se zřízením věcného břemene (vypracování smlouvy a geometrického plánu, poplatek za 

vklad do KN) hradí společnost ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín. 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy do 30. 9. 2020. 

Zodpovídá: Ing. Novosadová  

Termín: 30. 9. 2020 

 

4. 3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemen a dohodu o umístění stavby č. IE- 12-

8006690/201   

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemen a dohodu o umístění 

stavby č. IE- 12-8006690/201  na p. č. 2770/4 a 2770/5 v k.ú. a obci Dolní Bečva mezi obcí Dolní Bečva 

mezi obcí Dolní Bečva jako budoucí povinnou a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 

405 02 Děčín zastoupené na základě udělené plné moci ENPRO Energo s.r.o., se sídlem Sokolská 137/45, 

757 01 Valašské Meziříčí jako budoucí oprávněnou za cenu 1.000,- Kč + DPH. 

Náklady spojené se zřízením věcného břemene (vypracování smlouvy a geometrického plánu, poplatek za 

vklad do KN) hradí společnost ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín. 

Náklady spojené se zřízením věcného břemene (vypracování smlouvy a geometrického plánu, poplatek za 

vklad do KN) hradí společnost ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín. 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy do 30. 9. 2020. 

Zodpovídá: Ing. Novosadová  

Termín: 30. 9. 2020 

 

4. 4. Kupní smlouva  

Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č.j. 06/10/2019-ZO-U z 6. zasedání  ze dne 21.10.2019  - bod 3.3. 

z důvodů neuhrazení přislíbených finančních darů v termínu stanoveném dle bodu 3.4. tohoto usnesení a 

současně  zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu mezi obcí Dolní Bečva jako kupující a prodávajícími 

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.  č. 47-3807/19 ze dne 24.9.2019 s tím, že u pozemku par. č. 1131/41 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 byl již  

uhrazen z peněžitého daru, který byl rovným dílem uhrazen.   

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 podepsat kupní smlouvy do 31. 12. 2020. 

Zodpovídá: Ing. Novosadová   

Termín: 31. 12. 2020 

 

4. 5. Smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2020 

 

4. 5. 1. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace FC  

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na celoroční činnost mezi obcí Dolní 

Bečva jako poskytovatelem dotace a FC Dolní Bečva, spolek, Dolní Bečva 340 jako příjemcem ve výši 

223.200,- Kč a ukládá starostovi obce podepsat tuto smlouvu do 30. 9. 2020.                                                                                

Zodpovídá: Ing. Urbanovská  

Termín: 30. 9. 2020 

 

4. 5. 2. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace LK Radhošť  

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na celoroční činnost mezi obcí Dolní 

Bečva jako poskytovatelem dotace a Lyžařským klubem Radhošť, z.s., Dolní Bečva 340 jako příjemcem ve 

výši 72.000,- Kč a ukládá starostovi obce podepsat tuto smlouvu do 30. 9. 2020.                                                                           

Zodpovídá: Ing. Urbanovská  

Termín: 30. 9. 2020 

 

4. 5. 3. Smlouva o poskytnutí dotace Českým svazem včelařů  

ZO  schvaluje smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na celoroční činnost mezi obcí Dolní Bečva jako 

poskytovatelem dotace a Českým svazem včelařů, z. s., základní organizace Horní Bečva, Horní Bečva 680  
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jako příjemcem ve výši 9.000,- Kč a ukládá starostovi obce podepsat tuto smlouvu do 30. 9. 2020.                                    

Zodpovídá: Ing. Urbanovská  

Termín: 30. 9. 2020 

 

4. 5. 4. Smlouva o poskytnutí dotace SH ČMS- SDH 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na celoroční činnost mezi obcí Dolní 

Bečva jako poskytovatelem dotace a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – sbor dobrovolných hasičů 

Dolní Bečva 340, jako příjemcem ve výši 180.000,- Kč a ukládá starostovi obce podepsat tuto smlouvu na 

základě zprávy Finančního výboru ZO o výsledku veřejnosprávní kontroly čerpání dotace za rok 2019, která 

bude konstatovat řádné čerpání dotace – tj. bez výhrad za rok 2019. 

Zodpovídá: Ing. Urbanovská  

Termín: 30. 9. 2020 

 

5. Splašková kanalizace  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty a místostarostky obce o stavu akce – stavby 

„Prodloužení splaškové kanalizace“ a o vícenákladech stavby uvedených v bodu 1/ a 2/ důvodové zprávy a o 

nezbytných opravách poškozených komunikací – rovněž podle důvodové zprávy. 

Zodpovídá: Bc. Mana, Ing. Novosadová  

Termín:21. 9. 2020 

 

6. Různé  

 

6. 1. Zařazení správního území obce Dolní Bečvy do působnosti MAS Rožnovsko 

ZO schvaluje zařazení správního území obce Dolní Bečva do územní působnosti integrované strategie území 

Místní akční skupiny Rožnovsko na období 2021-2027, realizované MASR. 

ZO schvaluje zástupce obce na všech jednáních Místní akční skupiny Rožnovsko z. s. starostu obce Bc. 

Pavla Manu k zastupování obce v plném rozsahu.  

Zodpovídá: Bc. Mana 

Termín: 21. 9. 2020 

 

6. 2. Uznání vlastnického práva České republiky k pozemkům p. č. 2643/1, 2643/9 a 2829 

Zastupitelstvo obce uznává vlastnické právo České republiky  k pozemkům par. č. 2643/1, 2643/9 s 2829 – 

vše v obci a k.ú. Dolní Bečva a souhlasí se souhlasným prohlášením mezi Obcí Dolní Bečva a Ředitelstvím 

silnic a dálnic ČR, s. p. o. se sídlem Na Pankráci 546/56, Nusle, 145 05 Praha 4 zastoupena Ing. Karlem 

Chudárkem, ředitelem ŘSD ČR-Správa Zlín, Fügnerovo nábřeží 5476, 76001 Zlín o uznání vlastnického 

práva k těmto nemovitým věcem, které je přílohou tohoto usnesení. ZO pověřuje starostu obce k podpisu 

tohoto souhlasného prohlášení v termínu do 30. 9. 2020. 

Zodpovídá: Bc. Mana 

Termín: 30. 9. 2020 

 

 

 

 

 

       

 

Bc. Pavel Mana                                Ing. Pavla Novosadová  

Starosta obce                                 Místostarosta obce   

 

 

 

 

 

 

 

 


