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VÝPIS Z USNESENÍ ZO 28.6.2021 

1. Zpráva kontrolního výboru 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru Jiřího Dědiče o provedení kontroly 

plnění usnesení ZO a RO za II. čtvrtletí 2021 o činnosti kontrolního výboru za toto období v předneseném znění 

a bere na vědomí informaci místostarostky obce Ing. Pavly Novosadové o stavu výkupu pozemků v lokalitě Na 

Rovni. 

Zodpovídá: pan Dědič 

Termín: 28. 6. 2021 

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 účetní závěrky obce za rok 

2020, ke schválení závěrečného účtu obce za rok 2020, ke schválení rozpočtového opatření č. 2 a ke schválení 

střednědobého výhledu rozpočtu pro roky 2022 až 2026, které jsou na programu jednání zastupitelstva podle 

důvodové zprávy. Dále bere na vědomí termín veřejnosprávní kontroly poskytnutých dotací v roce 2020 z 

rozpočtu obce na činnost spolků do 15. 9. 2021. 

Zodpovídá: JUDr. Matula 

Termín: 28. 6. 2021 

3. Rozpočtové opatření č. 2  

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2021  – úprava rozpočtu na rok 2021 se zvýšením příjmů 

o 2.528.473,54,- Kč, zvýšením výdajů o 2.528.473,54 Kč, příjmy po úpravě 45.845.557,54 Kč, výdaje po úpravě 

59.717.873,54 Kč, rozdíl příjmů a výdajů po úpravě -13.872.316,- Kč, financování po úpravě 13.872.316,- Kč 

podle důvodové zprávy. 

Zodpovídá: Ing. Urbanovská  

Termín: 28. 6. 2021 

4. Závěrečný účet obce za rok 2020 

Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet obce za rok 2020 a souhlasí s celoročním hospodařením a to bez 

výhrad a dále projednalo zprávu Krajského úřadu Zlínského kraje č. 95/2020/EKO o výsledku přezkoumání 

hospodaření obce za rok 2020 zpracovanou pracovníky krajského úřadu Zlínského kraje dne 12. 2. 2021. 

Zodpovídá: Ing. Urbanovská  

Termín: 28. 6. 2021  

5. Účetní závěrka obce 

Zastupitelstvo obce 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, pan Petr Vojkůvka, Ing. Vojtěch Vojkůvka – viz prezenční listina 

schvaluje účetní závěrku obce sestavenou ke dni 31. 12. 2020. Schvalovaná účetní závěrka obsahuje rozvahu, 

výkaz zisku a ztrát, přílohu výkazu k 31. 12. 2020, zprávu č.  95/2020/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření 

obce za rok 2020, inventarizační zprávu k 31. 12. 2020 a inventurní soupisy, odpisový plán, účtový rozvrh. 

Schvalovaná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní 

jednotky. Přílohou je důvodová zpráva poradní skupiny ve složení všech členů finančního výboru ZO a 

ekonomky obce ing. Urbanovské Blanky. 

Zodpovídá: Ing. Urbanovská 

Termín:  28. 6. 2021 
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6. Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru   

Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 9900076350 uzavřené s poskytovatelem úvěru 

– Komerční bankou a.s. Praha, na základě které bude prodloužen termín k poskytnutí úvěru do 31. 7. 2021. ZO 

pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy v termínu do 7. 7. 2021. 

Zodpovídá: Ing. Urbanovská  

Termín: 7. 7. 2021 

7. Záměr přijetí překlenovacího úvěru 

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr obce k přijetí překlenovacího úvěru na překlenutí nesouladu mezi příjmy a 

výdaji obce v roce 2021 ve výši 8 mil. Kč od Komerční banky a.s. Praha a pověřuje starostu obce k příslušným 

jednáním s poskytovatelem úvěru. 

Zodpovídá: Bc. Mana 

Termín: 30. 9. 2021 

8. Střednědobý výhled pro roky 2022-2026 

Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled obce pro roky 2022 až 2026 podle důvodové zprávy. 

Zodpovídá: Ing. Urbanovská  

Termín: 28. 6. 2021 

9. Smlouvy  

9.1. Plánovací smlouva   

Zastupitelstvo obce schvaluje plánovací smlouvu na pořízení a následný bezúplatný převod stavby prodloužení 

splaškové kanalizace na pozemcích par.č. 1845/1, 2655,2656 v k.ú. a obci Dolní Bečva podle důvodové zprávy. 

Pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy v termínu do 30. 6. 2021. 

Zodpovídá: Ing. Novosadová  

Termín: 30. 6. 2021 

9.2. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení vodovodní přípojky 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení vodovodní přípojky na 

pozemku par.č. 2676 v k.ú. a obci Dolní Bečva ve vlastnictví obce v rozsahu geom. plánu č. 2266-208/2021 pro 

oprávněný pozemek par.č. 972 podle důvodové zprávy. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za částku 1.000,- 

Kč bez DPH. Náklady spojené se zřízením věcného břemene a vkladem práva do katastru nemovitostí uhradí 

oprávnění z věcného břemene. ZO pověřuje starostu obce k podpisu příslušné smlouvy v termínu do 30. 6. 

2021. 

Zodpovídá: Ing. Novosadová  

Termín: 30. 6. 2021 

10. Parkování vozidel na veřejných komunikacích  

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci RO o stížnostech občanů a dodavatelů veřejných služeb na stání 

a parkování vozidel na veřejných komunikacích v obci. ZO neschvaluje realizovat úpravy na stávajících obecních 

komunikacích za účelem vytvoření trvalých vyhražených stání pro parkování soukromých motorových vozidel. 

ZO ukládá RO informovat občany o problematice parkování motorových vozidel v obci a o dalším postupu obce 

v této záležitosti v termínu do 31. 7. 2021. 

Zodpovídá: Rada obce  

Termín: 31. 7. 2021  
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11. Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Sdružení Mikroregion Vsetínsko 

ZO bere na vědomí závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Sdružení Mikroregion Vsetínsko se sídlem Svárov 

1080, 755 01 Vsetín, IČ 7023880 za rok 2020 a Zprávu č. 389/2020/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření.  

Dobrovolného svazku obcí Sdružení Mikroregion Vsetínsko za rok 2020. 

Zodpovídá: zastupitelstvo obce  

Termín: 28. 6. 2021  

12. Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Sdružení Mikroregion Rožnovsko  

 ZO bere na vědomí závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Sdružení Mikroregion Rožnovsko se sídlem 

Masarykovo nám. 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 70238642 za rok 2020 a Zprávu č. 381/2020/EKO o 

výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí Sdružení Mikroregion Rožnovsko za rok 2020. 

Zodpovídá: zastupitelstvo obce  

Termín: 28. 6. 2021  

13. Poskytnutí finančního daru  

 ZO schvaluje poskytnutí finančního daru na pomoc obcím zasaženým živelnou katastrofou – tornádem ve výši 

100.000,- Kč. Dar bude poskytnut bezhotovostním převodem finančních prostředků na transparentní účet 

zřízený Jihomoravským krajem na pomoc oblastem na Hodonínsku a Břeclavsku, které zasáhlo ničivé tornádo 

na zmírnění škodlivých následků na zdraví, majetku a životním prostředí.  

Zodpovídá: Ing. Urbanovská  

Termín: 15. 7. 2021  

14. Nasazení jednotky SDH obce 

 ZO souhlasí s nasazením jednotky SDH obce v počtu 4-6 členů na dobu 2 až 3 dnů do oblastí Hodonínska a 

Břeclavska postižených živelnou katastrofou – tornádem na náklady obce a ukládá starostovi obce projednat 

konkrétní nasazení a podmínky s IZS a velitelem jednotky. 

Zodpovídá: Bc. Mana  

Termín: 15. 7. 2021  

 


