02/12/2018- ZO-U
Příloha k usnesení
z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 17. 12. 2018 v 16. hodin v zasedací síni obecního
úřadu
Přítomni: dle prezenční listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zpráva kontrolního výboru
Zpráva finančního výboru
RO č. 4
Rozpočet obce na rok 2019
Smlouvy
Různé - odměny členů a nečlenů ZO
- zásady hospodaření se sociálním fondem

1

02/12/2018-ZO -U
Usnesení
z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 17. 12. 2018 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 2018 a o činnosti kontrolního výboru za toto
období, informaci starosty obce Bc. Pavla Many ve věci pořízení náhrady za opotřebované vozidlo
Opel Movano, užívané z. s. SDH a informaci velitele jednotky SDH pana Miroslava Martyčáka o
potřebě dovybavení jednotky novým vozidlem včetně konkrétních nabídek od prodejců. ZO ukládá
RO projednat možnost finančního zajištění nákupu druhého vozidla pro jednotku SDH se
zásobníkem na vodu se spolufinancováním ze sponzorských darů.
Zodpovídá: pan Dědič, rada obce
Termín: 30. 3. 2019
2. Zpráva finančního výboru
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci předsedy finančního výboru JUDr. Milana Matuly o
činnosti finančního výboru za IV. čtvrtletí 2018 podle důvodové zprávy a schvaluje plán činnosti
finančního výboru ZO pro rok 2019.
Zodpovídá: JUDr. Matula
Termín: 17. 12. 2018
3. Rozpočtové opatření č. 4
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4 – úprava rozpočtu na rok 2018 se zvýšením
příjmů o 2.603.838,66 Kč (příjmy po úpravě 36.803.800,06 Kč), snížením výdajů o 1.444.406,- Kč
(výdaje po úpravě 35.463.018,-Kč) rozdíl příjmů a výdajů po úpravě 1.340.782,06 Kč, financování
po úpravě - minus 1.340.782,06 Kč podle důvodové zprávy.
Zodpovídá: Ing. Urbanovská
Termín: 17. 12. 2018
4. Rozpočet obce na rok 2019
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Dolní Bečva pro rok 2019 podle důvodové zprávy s
daňovými příjmy ve výši 32287 tis. Kč a výdaji ve výši 23614 tis. Kč se saldem 8673 tis. Kč,
financováním – 8673 tis. Kč včetně rozpočtů fondu obnovy vodovodu na rok 2019, fondu rozvoje
bydlení na rok 2019 a rozpočtu sociálního fondu na rok 2019 podle důvodové zprávy.
Zodpovídá: Ing. Urbanovská
Termín: 17. 12. 2019
5. Smlouvy:
5.1.Smlouva o zřízení věcného břemene
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene- služebnosti IE-12-8004368/001
mezi společností ČEZ Distribuce a.s.,405 02 Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8 zastoupenou
společností ENPRO Energo s.r.o.,757 01 Valašské Meziříčí, Sokolská 137/45 jako oprávněnou a
Obcí Dolní Bečva jako povinnou, na základě které se zřizuje věcné břemeno – služebnost
spočívající v právu provozování nadzemního vedení vysokého napětí včetně trafostanice na p.č.
2687/4 a nadzemního vedení nízkého napětí na p.č. 2687/4, 2716/2 – vše v obci a katastrální
území Dolní Bečva podle geometrického plánu č- 2094-354/2017. Smlouva i geometrický plán je
přílohou usnesení. Věcné břemeno je zřizováno úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 1000,- Kč,
k této částce bude připočtena DPH. Náklady spojené se zřízením věcného břemen a za vklad do
katastru nemovitostí nese oprávněná z věcného břemene. ZO pověřuje starostu obce podpisem
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smlouvy do 30. 1. 2019.
Zodpovídá: Ing. Novosadová
Termín: 31. 1. 2019
5.2. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti) a dohodu o umístění
stavby
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě zřízení věcného břemene (služebnosti ) a
dohodu o umístění stavby „ Dolní Bečva , p.č. 1167/12, NNK, IV-12-8016021“ mezi společností
ČEZ Distribuce a.s.,405 02 Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8 zastoupenou společností ENPRO
Energo s.r.o.,757 01 Valašské Meziříčí, Sokolská 137/45 jako oprávněnou a Obcí Dolní Bečva
jako povinnou, na základě které se zřídí věcné břemeno – služebnost spočívající v právu
provozování zemního kabelového vedení nízkého napětí na p.č. 2645/1 a 2770/4 v obci a k.ú.
Dolní Bečva podle přiložené smlouvy a situačního výkresu rozšíření elektrické distribuční sítě NN.
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 1000,- Kč, k této částce
bude připočtena DPH. Náklady spojené se zřízením věcného břemene a za vklad do katastru
nemovitostí nese oprávněná z věcného břemene. ZO pověřuje starostu obce podpisem smlouvy do
30. 1. 2019
Zodpovídá: Ing. Novosadová
Termín: 31. 1. 2019
5.3. Smlouva o zřízení věcného břemene
ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti na vedení zatrubnění dešťových
vod z PVC potrubí DN 300 na p. č. 185/4 a p. č. 185/5 v k.ú. a obci Dolní Bečva podle
geometrického plánu č. 2099-293/2018 s tím, že věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně a náklady
s vypracováním geometrického plánu, právní služby a poplatek za návrh na vklad uhradí obec. ZO
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy do 30. 1. 2019.
Zodpovídá: Ing. Novosadová
Termín:31. 1. 2019
6.Různé
6.1.Návrh měsíčních odměn členů ZO včetně návrhu odměn nečlenů ZO
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh měsíčních odměn členů ZO včetně návrhu odměn nečlenů ZO
pracujících ve výborech ZO a komisích RO v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. n) z. č. 128/2000 Sb.
o obcích v platném znění s ohledem na nařízení vlády č. 202/2018 Sb. podle předložené důvodové
zprávy a návrhu RO s účinností od 1. 1. 2019.
Zodpovídá: Bc. Mana
Termín:17. 12. 2019
6.2. Zásady hospodaření se sociálním fondem obce
Zastupitelstvo obce schvaluje „Zásady hospodaření se sociálním fondem obce“ s účinnosti od
1.1.2019 dle přílohy.
Zodpovídá: Bc. Mana
Termín: 1. 1. 2019

Bc. Pavel Mana
Starosta obce

Ing. Pavla Novosadová
Místostarosta obce
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