ZÁPIS
z 26. zasedání obecního zastupitelstva Prostřední Bečva
konaného dne 4. října 2018, od 16.00 hodin
ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Dvacáté šesté zasedání zastupitelstva obce Prostřední Bečva bylo zahájeno v 16.00 hodin
starostou obce Ing. Radimem Gálikem. (dále starosta).
Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem. Pozvánky byly
zastupitelům doručeny nejméně týden před zasedáním. Současně byla pozvánka zveřejněna na
úřední desce obecního úřadu Prostřední Bečva v souladu se zákonem na dobu nejméně 7 dní,
a to od 27. 9. 2018 do 4. 10. 2018 a zveřejněna na elektronické desce.
Starosta z prezenční listiny (příloha 1) přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že
přítomno je 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu 11 všech členů zastupitelstva), takže
zastupitelstvo je usnášení schopné.
Omluven: Bc. Křenek Petr, Cabáková Ivana, Martin Stodůlka
Pozdní příchod:0
Dřívější odchod: 0
Na zasedání zastupitelstva nebyl žádný host.
URČENÍ OVĚŘOVATELŮ A ZAPISOVATELE
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu: Mgr. Zdenka Juříčková, Vránová Jana, členy
návrhové komise: Ing. Žitník Radek, Barabáš Vlastimil, a zapisovatelku paní Radomilu
Kantorovou, pracovnici obecního úřadu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva určuje ověřovateli: Mgr. Zdenka Juříčková, Vránová
Jana, členy návrhové komise: Ing. Žitník Radek, Barabáš Vlastimil a zapisovatelku paní
Radomilu Kantorovou,
Výsledek hlasování:
Pro 8
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno
SCHVÁLENÍ PROGRAMU
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Před hlasováním dal
starosta možnost vyjádřit se přítomným. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na
doplnění. Starosta dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva schvaluje následující program 25. zasedání:
1. Doplnění zprávy o uplatňování územního plánu
2. Veřejnoprávní smlouva o působení Městské policie Rožnov p.R. na území obce
3. Žádost o dotaci na multifunkční hřiště
4. Různé
5. Rozpočtové opatření č. 3
Výsledek hlasování: Pro 8
Usnesení č. 2 bylo schváleno

Proti 0

Zdrželi se 0

BOD I. DOPLNĚNÍ ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Informoval starosta:
Možnost koupě pozemku mezi konírnou a Bacůvkou o rozloze 10.300m3. Malou část si
odkoupí další zájemce, aby měl přístup na pozemky. Souhlasí s povolením přístupu po vlastní
komunikaci kolem konírny. Budeme mít přístup pro vodu, kanalizaci i plyn. Pozemek je v ÚP
vedený, část jako individuální bydlení (postavit RD) a část jako občanská vybavenost
(tělocvična). Dalo by se stavět hned, ale pozemek je hned u hlavní silnice. Bude lépe z toho
udělat smíšenou zónu pro bydlení i občanskou vybavenost, ale hlavně pro záchytné parkoviště
na Pustevny. Budeme se tomu věnovat později, teď je hlavní doplnit to v ÚP.
Odhad je na 550,- Kč/m2. Pozemek byl nabídnutý za 500,-Kč/m2. Nemusíme zdůvodňovat,
kupujeme za nižší nabídku. Hlasovat o prodeji bude nové zastupitelstvo. My budeme
schvalovat pouze doplnění do ÚP.(příloha č. 2)
Bc. Uhlářová: vše kolem Bacůvky je naše. Odpověď: ne my máme jen kousek cesty.
Starosta: kousek pozemku u RD 274 je údajně také na prodej.
Bc. Uhlářová: jak velký je pozemek u RD 274? Odpověď: cca 2.000m2
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje na základě § 6 odst. 5 písm. b a § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, stavební zákon ve znění pozdějších předpisů,
doplnění zprávy o uplatňování územního plánu Prostřední Bečva dle přílohy
Výsledek hlasování:
Pro 8
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno
Druhá důležitá věc do doplnění – záchytný poldr u RD (jednalo se na minulém zasedání).
Poldr je zbytečně velký a zasahuje do soukromých pozemků. Je za hranicí stoleté vody.

BOD II. VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA S MĚSTSKOU POLICIÍ
Informoval starosta:
Městská policie Rožnov nabízí smlouvu, abychom mohli využívat jejich služeb. Kromě nás a
Horní Bečvy mají okolní obce smlouvu podepsanou. Cena je oproti 600,- Kč zvýšena na
1.000,- Kč. Je to za dva policisty a auto. Za původní cenu se to nedá dělat (opotřebení auta).
Případný výjezd by byl až na naše výslovné přání. Obce platily od 2 do 10 tisíc. Některé obce
jen na odchyt psů, ten se stihne do hodiny. Hutisko – poutě, zábavy atd. Výhody – máme
možnost využít kamerový systém a uložit do jejich systému. Dále besedy pro žáky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 233/2018/MP o působení Městské
policie Rožnov pod Radhoštěm na území obce Prostřední Bečva.
Výsledek hlasování:
Pro 8
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno

BOD III. ŽÁDOST O DOTACI NA MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ
Informoval starosta:
Vyhradili jsme si prostor v zahradě mateřské školy pro tělocvičnu, již z dřívějška máme na
tomto místě plánováno i venkovní dětské hřiště (Projekt z roku 2011, máme vydáno platné
stavební povolení. Paní ředitelka souhlasí, aby děti měly venku sportoviště. Tělocvična ve
škole je malá. Jsou vypsány dotace MŠMT – jsou stejné jako v roce 2012 – pro sportovní

kluby. Žádost by podal místní FK. Pozemek pod hřištěm je dělený a tehdy se schvaloval a
smlouva o zápůjčce na 10 let. Letos uplynulo 7 let. Udělala by se nová smlouva o zápůjčce na
15 let (jestli se to zrealizuje). Otázka je, jestli o dotaci požádáme. Rozpočet byl 6,8 mil Kč
v roce 2011. Možná vysoutěžíme níž. Minimální výše dotace je 4 mil. Dotace je na 70%
nákladů.
Bc. Uhlářová: děti se budou pořád rodit, ať mají možnost hraní a sportování. Odpověď: Na
hřiště by mohla MŠ, ZŠ i veřejnost.
Ing. Žitník: takže pro všechny, veřejné? Odpověď? ano
Místostarosta: už se to 3x prodlužovalo, jsem pro
Bc. Uhlářová: nebude to vadit sousedům? Odpověď: je to varianta konzultovaná s bytovkou
Starosta: já se k tomu přikláním, budeme schvalovat pouze spolufinancování. Žádost bude
podávat FK
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti na akci: „Víceúčelové hřiště Prostřední Bečva“
z dotačního titulu MŠMT 133D 531, kterou podá zapsaný spolek Fotbalový klub Prostřední
Bečva, z. s. v termínu do 15. 10. 2018. Zastupitelstvo zároveň schvaluje poskytnutí finančních
prostředků z vlastního rozpočtu roku 2019 v předpokládané výši 1,8 mil. Kč na dofinancování
předmětné akce.
Výsledek hlasování:
Pro 8
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o výpůjčce pozemku p.č. 329/3 pro FK Prostřední
Bečva z.s. na dobu 15 let. (příloha č. 3)
Výsledek hlasování:
Pro 8
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno
Starosta:
S tím souvisí nutnost mít zpracován Plán rozvoje sportu. Je tam soupis sportovišť: hala,
multifunkční hřiště, sportoviště ZŠ a pumptrackové hřiště (příloha č. 4)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Plán rozvoje sportu obce Prostřední Bečva.
Výsledek hlasování:
Pro 8
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno
BOD IV. RŮZNÉ
Informoval starosta:
Dopravní auto pro SDH bylo schváleno 400 tis. Kč. Něco dává i KUZL, bylo by to 600 tis.
Kč
Bc. Uhlářová:
- Cena balíčků pro jubilanty je nízká, zvednout na 400,- Kč. Odpověď: nemusí se
schvalovat, zvedneme

BOD V. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 3

Informoval starosta:
Příloha č. 5
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3. (příloha č. 5)
Výsledek hlasování:
Pro 8
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno

V Prostřední Bečvě 4. 10. 2018

………………………………………..
Mgr. Zdenka Juříčková, Vránová Jana

…………………………….
starosta Ing. Radim Gálik

