ZÁPIS
z 11. zasedání obecního zastupitelstva Prostřední Bečva
konaného dne 18. června 2020, od 16.00 hodin
ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Osmé 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 11. 6. 2019 do 19. 6. 2020 a zveřejněna na elektronické desce.
Starosta z prezenční listiny (příloha 1) přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že
přítomno je 10 členů zastupitelstva (z celkového počtu 11 všech členů zastupitelstva), takže
zastupitelstvo je usnášení schopné.
Omluven: 0
Pozdní příchod: Bc. Křenek Petr – 16.15
Dřívější odchod: 0
Na zasedání zastupitelstva byl jeden host.
URČENÍ OVĚŘOVATELŮ A ZAPISOVATELE
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu: Barabáše Vlastimila, Fárka Milana, členy návrhové
komise: Mgr. Zdenku Juříčkovou, Ing. Mikulenku Jana a zapisovatelku paní Radomilu
Kantorovou, pracovnici obecního úřadu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva určuje ověřovateli: Barabáše Vlastimila, Fárka Milana,
členy návrhové komise: Mgr. Zdenku Juříčkovou, Ing. Mikulenku Jana a zapisovatelku paní
Radomilu Kantorovou pracovnici obecního úřadu.
Výsledek hlasování:
Pro 10
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 11. zasedání:
1. Kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání zastupitelstva
2. Plnění příjmů a výdajů za leden až květen roku 2020
3. Závěrečný účet obce
4. Překlenovací úvěr
5. Obecně závazná vyhláška o omezení doby nočního klidu
6. Účetní závěrka Základní a mateřské školy
7. Účetní závěrka Kanalizace Bečva s. r. o.
8. Investiční akce

9. Zařazení správního území obce do území působnosti Integrované strategie území MAS
Rožnovsko na období 2021-2027
10. Různé
11. Rozpočtové opatření č. 1
Výsledek hlasování: Pro 10
Usnesení č. 2 bylo schváleno

Proti 0

Zdrželi se 0

BOD I. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ
Informovala místostarostka.
- Starosta: stavební úpravy hřiště FK. Byl zvolený nový výbor. Není to na pořadu dne,
pokud znovu zažádají, budeme to projednávat
- Místostarostka: úklid kolem kontejnerů – jsou pravidelně kontrolovány, uklízí se.
Svoz je týdenní.
- Místostarostka: opravy výtluků v Bacově. Vše je nahlášeno na SÚS, budou to
opravovat, jsou zaneprázdněni.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
Usnesení č. 3 bylo vzato na vědomí
BOD II. PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA 01-03/2020
informoval starosta: (příloha 2).
Stav bankovního účtu je nízký, zaplatil se pozemek u zbrojnice, větší faktury se odsouvají, je
vše domluvené. Přišly daně, a čekáme na dotaci za pavilón školy.
Plnění příjmů a výdajů
Příjmy: 15 232 153,79
Výdaje: 22 353 883,67
Ing. Žitník: položka 3639 je co? Odpověď: to je koupě pozemku
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva bere na vědomí plnění příjmů a výdajů za období leden
až květen 2020
Usnesení č. 4 bylo vzato na vědomí
BOD III. ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2019
Informoval starosta: (příloha č. 3)
K závěrečnému účtu je protokol, které je nutný podepsat a přiložit.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce za rok 2019 bez výhrad a schvaluje
závěrečný účet a účetní závěrku obce sestavenou ke dni 31. 12. 2019, dle příloh
Výsledek hlasování: Pro 10
Usnesení č. 5 bylo schváleno

Proti 0

Zdrželi se 0

BOD IV. PŘEKLENOVACÍ ÚVĚR
Informoval starosta
Aktuální finanční hotovost obce není velká. Je to z důvodu koronaviru, a také koupí pozemku
a doposud jsme nedostali dotaci ve výši 6 mil. za pavilón u ZŠ. Kontrola u této dotace je
velmi detailní. Koncem července by měly finance přijít na účet. Veškeré vysoké platby po
dohodě odsouváme. Probíhá rekonstrukce sociálních bytů, máme doplatit hotový chodník u
hrušky a rekonstrukci zahrady v MŠ. Přišly nějaké peníze z daní, ale nestačí to na pokrytí
všech plateb.
Návrh – vzít si překlenovací úvěr, smlouva je připravena.
Pokud nebudeme čerpat žádné finance, nebudeme platit úvěr, ani pokutu. To bude pouze
v momentě, kdy začneme čerpat, úroková roční sazba bude 1,73 %. Záleží, jak dlouho
budeme čerpat. Výše úvěru je 5 mil. Kč, čerpat můžeme do konce října.
Je to pro případ, že by finance z dotace nedošly do konce prázdnin.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva schvaluje smlouvu o úvěru č. 0632890179
Výsledek hlasování: Pro 11
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno
BOD V. OBECNE ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA O OMEZENÍ DOBY NOČNÍHO KLIDU
Informoval starosta (příloha č. 4)
V letošním roce musíme aktualizovat vyhlášku o nočním klidu. Je to pro akce, které budou
v letošním roce probíhat, aby nedošlo k rušení nočního klidu.
Jsou to dvě letní kina, dvě akce Zavadilky, 3 akce u Skokana, 2 akce (Ne)obyčejné hospůdky
a 1 akce FK Prostřední Bečva a silvestr.
Bc. Křenek: myslivci zrušili 18.7. výlet, hasiči by si místo toho udělali zábavu, ale jsou tam
fotbalisti se svou akcí, tak by se to krylo.
Starosta: současně jsme řešili konání obecních slavností, v termínu 18. 7., ale je na pořádání
krátký termín. Akcí je dost během roku.
Mgr. Juříčková: akcí je dost
Vránová: určitě to stačí a obecní slavnosti uděláme až příští rok
Místostarostka: výjimka OZV je na celé území obce, pokud se akce zruší (organizátor musí
nahlásit 7 dní dopředu) ruší se prodloužení nočního klidu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, kterou
se stanovují výjimečné případy vymezení kratší doby nočního klidu, dle přílohy
Výsledek hlasování: Pro 11
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno
BOD VI. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY
Informoval starosta (příloha č. 5)

Hospodaření Základní školy skončilo přebytkem necelých 1000,- Kč, přebytek je převeden
do rezervního fondu. Škola hospodaří s rozpočtem cca 14 mil. Kč, z toho 11 mil. Obdrží od
Krajského úřadu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva schvaluje účetní závěrku Základní školy a Mateřské
školy Prostřední Bečva sestavenou ke dni 31.12.2019, dle příloh
Výsledek hlasování: Pro 11
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno
BOD VII. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KANALIZACE BEČVA S.R.O.
Informoval starosta (příloha č.6)
Kanalizace Bečva s.r.o. – 49% Horní Bečva, 49% Prostřední Bečva a 2% DSO. Sdružení má
4 zaměstnance, z toho 2 THP na základě dohody o provedení práce. Jeden dělník a jeden
vedoucí pracovník, na trvalý úvazek.
Ing. Žitník: kdo jsou pracovníci THP? Odpověď: paní Hajdová a paní Miranová
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva schvaluje účetní závěrku Kanalizace Bečva s. r. o.
sestavenou ke dni 31.12.2019, dle příloh
Výsledek hlasování: Pro 11
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno
Starosta:
V souvislosti s Kanalizací Bečva – když se společnost zakládala, nebylo úplně jasné, jak
budou znít povolení z KUZL na provozování kanalizace.
Společenská smlouvě má nedostatky s provozováním kanalizace. Musí se dořešit dodatkem
ke smlouvě.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva schvaluje změnu společenské smlouvy společnosti
Kanalizace Bečva s.r.o., se sídlem Horní Bečva 550, 756 57 Horní Bečva, IČ: 045 08 700, ve
které má obec Prostřední Bečva podíl ve výši 49 %, týkající se článku třetího společenské
smlouvy, a to předmětu podnikání, kdy článek třetí bude nově znít takto:
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
provozování kanalizace obce Horní Bečva pro veřejnou potřebu
provozování kanalizace obce Prostřední Bečva pro veřejnou potřebu
provozování kanalizace Dobrovolného svazku obcí Prostřední Bečva a Horní Bečva
pro veřejnou potřebu
Výsledek hlasování: Pro 11
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno
starosta: dodatek ke smlouvě se bude řešit a projednávat na valné hromadě kanalizace Bečva
s.r.o., nutné delegování
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva deleguje starostu obce pana Ing. Radima Gálika, nar.
07. 09. 1980, bytem Prostřední Bečva 685, 756 56 Prostřední Bečva na valnou hromadu

společnosti Kanalizace Bečva s.r.o., na které dojde k projednání změny společenské smlouvy
týkající se článku třetího společenské smlouvy, a to předmětu podnikání, kdy pan Ing. Radim
Gálik je oprávněn k výše uvedenému právnímu jednání udělit plnou moc třetí osobě.
Výsledek hlasování: Pro 11
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno
BOD VIII. INVESTIČNÍ AKCE
Informoval starosta
KOMPOSTÉRY
Kompostéry jsme obdrželi, většina je jich už vydána, něco zůstává.
Místostarostka: ze seznamu není odebráno několik kusů, jsou rezervovány. Bude výzva,
pokud si je nevyzvednou, budou rozebrány.
SOCIÁLNÍ BYTY
Práce započaly, budova je podřezána, vyskytly se komplikace, je to složitější. Budova je stará.
Práce probíhají, firma má na to 8 měsíců.
CHODNÍK
Chodník u Hrušky je hotový
ZAHRADA I. ETAPA
Dokončuje se I. etapa rekonstrukce zahrady MŠ. MAS Rožnovsko má vyhlašovat další
dotační titul. Chtěli jsme finance z tohoto titulu použít na rekonstrukci SDH Kněhyně. Peněz
bude nakonec více. Pokud bychom je použili na hasičárnu, nevyužijeme je všechny (bude to
cca 700 tis. Kč a rekonstrukce bude stát cca 300 tis.). Je možnost použít dotaci na zahradu MŠ
střed - II. etapa. Dotace je 80%. Projekt je hotový, stačí zrealizovat přes MAS.
Rekonstrukci hasičárny Kněhyně realizovat budeme z vlastních prosstředků.
Stodůlka: to už bude finální podoba školní zahrady? Odpověď: Ano – zahrada MŠ střed už
bude kompletní.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva schvaluje podání žádosti o dotaci na 2. etapu zahrady
MŠ do 5. výzvy PRV MAS Rožnovsko
Výsledek hlasování: Pro 11
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno
Starosta: s podáním žádosti o dotaci na MAS souvisí schválení strategie rozvoje obce (příloha
č.7)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva schvaluje Strategii rozvoje obce
Výsledek hlasování: Pro 11
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 13 bylo schváleno
CYKLOSTEZKA
Podali jsme si dvě žádosti na dotace na cyklostezku. Neuspěli jsme ani jednou. První žádost
už máme oficiálně zamítnutou, druhá neoficiálně také. Je tam spoustu žádostí.

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Téměř hotové
PARKOVIŠTĚ U MŠ KNĚHYNĚ
Musel se udělat nový projekt, vyřizují se stanoviska, Lesy ČR nabízí k prodeji pozemek, cena
je 250-300,- kč/m2. Plocha je cca 1100 m2.
Ing. Žitník: souhlasí s prodejem? Odpověď: ano, není to lesní pozemek, tak není problém,
pouze cena je daná, nelze snížit. Zaplatíme úplně všechno.
WIFI4EU
Je dokončeno
CYKLOCHODNÍK KNĚHYNĚ
Je vše předjednané. Povede po pravé straně, v Zoli kousek od cesty, aby se nemuselo řešit
odvodnění. Bude přepad do Kněhyňky. Prozatím všichni souhlasí. Bude schůzka s odborem
ŽP a Lesy ČR.
PUSTEVNY - KRAJE
100 tis. Kč od obce Trojanovice, 500 tis. Kč od Zlínského a 500 od Moravskoslezského kraje,
50 tis. Kč je slíbeno od Stezky Valaška a 50 od Pustevny s.r.o.. To bude 1,3 mil. Kč, je
nakreslený projekt mobiliáře (lavičky), řeší se výběr zhotovitele. Projektuje se návštěvnické
centrum nad parkovištěm. Příští týden se bude řešit kanalizace a ČOV a vodovod. Je to
poslední věc, aby se mohlo projektovat.
Ing. Žitník: ČOV bude od Tanečnice, bude to mít spád? Odpověď: bude čerpačka. CHKO
s tím nemělo problém.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva bere na vědomí investiční akce
Usnesení č. 14 bylo vzato na vědomí
BOD IX. ZAŘAZENÍ SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ OBCE DO ÚZEMÍ PŮSOBNOSTI
INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS ROŽNOVSKO NA OBDOBÍ 2021-2027
Informoval starosta
Blíží se nové programovací období. Je nutné schválit, že obec bude nadále členem MAS
Rožnovsko. Má to pro nás výhody. Finance jsou velké, používají se na to, co je potřeba,
nedělají se problémy.
Stodůlka: co to jsou za peníze? Odpověď: peníze pro obce, pro zemědělce a drobné
podnikatele a neziskové organizace. Z EU je na provoz MAS. Peníze si rozděluje území
samo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva schvaluje zařazení správního území obce Prostřední
Bečva do území působnosti Integrované strategie území MAS Rožnovsko na období 20212027, realizované Místní akční skupinou Rožnovsko
Výsledek hlasování: Pro 11
Proti 0
Zdrželi se 0

Usnesení č. 15 bylo schváleno
BOD X. RŮZNÉ
Informoval starosta
PSÍ ÚTULEK
Navyšuje se cena za veterinární služby. Prozatím 80,- kč/den/psa. Ještě jsme nic neplatili.
Pokud tam psa nedáme, neplatíme nic. Pokud tam něco dovezeme, bude se přeúčtovávat i
náklady na veterinární služby (očkování, vyšetření atd.)
Navýšení se řeší dodatkem ke smlouvě.
Vránová: kolik to bude asi přibližně stát? Odpověď: asi 400,- kč. Nepředpokládáme, že se to
využije, prozatím se nám podařilo vždycky nalezeného psa vrátit majiteli.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 k příkazní smlouvě o poskytování služeb útulku pro
opuštěná zvířata uzavřené dne 14. 9. 2018 se společností Psí útulek Rožnovsko s.r.o.
Výsledek hlasování:
Pro 11
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 16 bylo schváleno
BOD . XI. ZMĚNY V ROZPOČTU Č. 1
Informoval starosta (příloha č.8)
Určitě víme, že budou výpadky na straně příjmů v obecním rozpočtu, máme 1. rozpočtové
opatření. Snažíme se držet schváleného rozpočtu. Uvodíme, jak se bude situace vyvíjet dále.
Jsou jen drobné změny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1.
Výsledek hlasování:
Pro 11
Proti 0
Usnesení č. 17 bylo schváleno

Zdrželi se 0

BOD . XII. DISKUZE
Bc. Uhlářova:
- Jedna zlatá svatba a jedna diamantová
- Bude vítání občánků – 11 dětí
- Nahlášení poruch rozhlasu
Bc. Křenek:
- Oprava výtluků u Pavliců
- Na Skálí nejde rozhlas
- Venkovní světla u zbrojnice, pokud je akce, musí se měnit pojistka. Je to tam celé
docela nebezpečné. Celý areál zjednodušit a zabezpečit
- Kácení máje se vydařilo
Stodůlka:
- 17.7. výročí , bude mše u kostela program

-

Schody u zbrojnice, až na podzim

Barabáš:
- Ve zpravodaji upozornění na otravy psů a koček. Odpověď: byly jenom dva případy.
Ověřeno veterinářem
Fárek.
- Jsou zarostlé cesty, není vidět. Odpověď. Už se seče, nepřálo počasí, také příkopy se
sečou
- Jsou stále vidět posypové nádoby. Odpověď. Už se uklízejí
- Semafor u SDH nejde. Odpověď: už se opravuje
- Hřbitovní brána otevřená i v noci. Odpověď: branka se nezavírá, bránu zkontrolujeme
- Nepořádek ve sběrném dvoře, nepřehledné. Nešlo by rozdělit sklo a papír zvlášť?
Odpověď: zajistíme u pana Hrstky. Zkusíme změnit sběr papíru s tetrapakem
Mgr. Juříčková:
- Cesta v Bacově u Chudějů je zarostená, nepřehledná. Příkopy se sečou.
Vránová
- Strom u domu služeb schne, není to pěkné uprostřed návsi. Odpověď: zajistí se

V Prostřední Bečvě 18.6. 2020

………………………………………..
Barabáš Vlastimil, Fárek Milan

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

