USNESENÍ
z 24. zasedání obecního zastupitelstva Prostřední Bečva
konaného dne 14. června 2018, od 16.00 hodin
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu Barabáše Vlastimila, Ing. Žitníka Radka, členy
návrhové komise Bc. Křenka Petra, Mgr. Juříčkovou Zdenku a zapisovatelku paní Radomilu
Kantorovou, pracovnici obecního úřadu.
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva
schvaluje
- ověřovateli zápisu Barabáše Vlastimila, Ing. Žitníka Radka, členy návrhové komise
Bc. Křenka Petra, Mgr. Juříčkovou Zdenku a zapisovatelku paní Radomilu
Kantorovou, pracovnici obecního úřadu.
- program 24. zasedání
- plnění příjmů a výdajů za období leden až květen 2018
- Bečva souhlasí s celoročním hospodařením obce za rok 2017 s výhradami uvedenými
ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce a schvaluje závěrečný účet a
účetní závěrku obce sestavenou ke dni 31. 12. 2017, dle příloh
- účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Prostřední Bečva sestavenou ke dni
31. 12. 2017, dle příloh
- účetní závěrku Kanalizace Bečva s.r.o. sestavenou ke dni 31. 12. 2017, dle příloh
- bezúplatný převod pozemků p. č. 3025/3 , ostatní plocha – ostatní komunikace, o
výměře 47 m2 p. č. 1907/3 ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 124 m2,
p. č. 3025/2 ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 150 m2, p. č. 1907/2
ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 47 m2, vedených v katastru
nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
pro obec a k. ú. Prostřední Bečva, z vlastnictví Zlínského kraje, Třída Tomáše Bati 21,
760 021 Zlín do vlastnictví obce Prostřední Bečva č.p.272, 756 56 Prostřední Bečva
- bezúplatný převod pozemku parc. č. 3087/3 , ostatní plocha – ostatní komunikace, o
výměře 250 m2 vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního
pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Prostřední
Bečva, z vlastnictví obce Prostřední Bečva č.p.272, 756 56 Prostřední Bečva do
vlastnictví Zlínského kraje, Třída Tomáše Bati 21, 760 021 Zlín
- nákup pozemků parc. č. 3073/63 o výměře 22m2, parc. č. 3073/134 o výměře 86m2 a
parc. č. 1479/2 o výměře 110m2 dle geometrického plánu č. 2726-33/2018
vytvořeného Ing. Janem Černotou vše k. ú. Prostřední Bečva, za celkovou cenu
49 400,-Kč
- prodej pozemku parc. č. 1436/6 o výměře 190m2 dle geometrického plánu č. 272633/2018 vytvořeného Ing. Janem Černotou vše k. ú. Prostřední Bečva, za celkovou
cenu 76 000,-Kč
- nákup pozemku parc. č. 2876/1 o výměře 667m2, k. ú. Prostřední Bečva za celkovou
cenu 20 000,-Kč
- zbourání hospodářské budovy u domu č. p. 267
- podání žádosti o dotaci na dopravní automobil pro SDH v obci
- zapojení se do projektu Kompostování v obcích Východní Moravy III.
- parkovné na parkovišti Pustevny ve výši 100Kč/den a 70Kč/den při příjezdu po 15.
hodině
- prodloužení pracovní smlouvy správci Pusteven o 1 rok
- uvolnění prostředků na pořádání Vánočního jarmarku ve výši 100 tis. Kč
- příspěvek na pořádání setkání na Kotlové pro firmu SWAH ve výši 5 000,-Kč

-

poskytnutí daru na pořádání rekonstrukce návštěvy Masaryka na Pustevnách pro
Matici Radhošťskou ve výši 5 000,-Kč
výjimku z počtu dětí ve třídách MŠ Prostřední Bečva s odloučeným pracovištěm
v Kněhyních pro školní rok 2018/2019
schvaluje rozpočtové opatření č. 1

Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva
bere na vědomí
- kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání
- vyřazení žádosti o dotaci na cyklostezku
- položení chráničky na optický kabel a veřejné osvětlení, opravu autobusové zastávky u
Zavadilky.
- nesouhlas majitelů pozemků pro případnou stavbu chodníku na Novou po úrovní
silnice
- začátek realizace chodníku ve středu obce na červenec.
- informace o práce na úpravně vody.
- informace o projektu sběrného dvora
- informace o územním plánu
- informaci o provozu školek v době prázdnin.
- informaci o žádosti i prodloužení vodovodu na Adámky
- informaci o novém zaměstnanci
- informaci o osvětlení na Nové

Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva
Ukládá
- starostovi prověřit stav kanalizace u Barabášů
- místostarostovi zajistit pokácení bříz u JUFI
- místostarostovi zajistit opravu brány na hřbitově
- místostarostovi zajistit ořez větví a pokácení suchých stromů

