ZÁPIS
z 12. zasedání obecního zastupitelstva Prostřední Bečva
konaného dne 24. září 2020, od 16.00 hodin
ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Dvanácté 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 17. 9. 2019 do 24. 9. 2020 a zveřejněna na elektronické desce.
Starosta z prezenční listiny (příloha 1) přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že
přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 11 všech členů zastupitelstva), takže
zastupitelstvo je usnášení schopné.
Omluven: 0
Pozdní příchod: Milan Fárek – 16.20; Ing. Žitník Radek -16.40
Dřívější odchod: 0
Na zasedání zastupitelstva byli čtyři host.
URČENÍ OVĚŘOVATELŮ A ZAPISOVATELE
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu: Stodůlka Martin, Bc. Uhlářova Alice, členy
návrhové komise: Vránová Jana, Bc. Křenek Petr a zapisovatelku paní Radomilu Kantorovou,
pracovnici obecního úřadu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva určuje ověřovateli: Stodůlka Martin, Bc. Uhlářova
Alice, členy návrhové komise: Vránová Jana, Bc. Křenek Petr a zapisovatelku paní Radomilu
Kantorovou pracovnici obecního úřadu.
Výsledek hlasování:
Pro 9
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 12. zasedání:
1. Plnění příjmů a výdajů za 01-08/2020
2. Investiční akce
3. Různé
4. Diskuse
5. Rozpočtové opatření č. 2
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 2 bylo schváleno

Proti 0

Zdrželi se 0

BOD I. PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA 01-08/2020
informoval starosta: (příloha 2).
Situace s covidem-19 není příznivá. Vláda schválila kompenzační bonus – 1250,-/občana, u
nás to dělá 2,5 mil. Kč, je to pro nás příznivé, uvidíme, co bude dál.
Pro porovnání čerpání je k dispozici tabulka daňových příjmů (příloha č.3)
Plnění příjmů a výdajů
Příjmy: 38 858 164,71
Výdaje: 38 247 633,65
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva bere na vědomí plnění příjmů a výdajů za období leden
až srpen 2020
Usnesení č. 3 bylo vzato na vědomí
BOD II. INVESTIČNÍ AKCE
informoval starosta:
SOCIÁLNÍ BYTY
Konec září, začátek října hotové. Zájemce vybere zastupitelstvo, nabídka na stránkách a ve
zpravodaji. Musí splňovat podmínky – do 65 let, ne důchodci, čistý příjem ½ průměrné mzdy,
nesmí mít nájemce ani nikdo z rodiny nemovitost. Cena nájmu 61,- Kč/m2 + energie. Byt 1+1
a 2+1. Listopad, až prosinec nastěhovat.
ZAHRADA U MŠ II. ETAPA
Projekt zpracován, žádost podaná na MAS. Realizace asi 2021.
CYKLOCHODNÍK SKOKAN
Vše předjednáno s dotčenými orgány. 30.9. se starostou horní Bečvy obcházet občany, jestli
to povolí. To může být jediná komplikace.
PUMTRACK
Neuspěli jsme, na podzim vyhlášeno znovu
CYKLOSTEZKA
Uspěli jsme, dotaci dostaneme 12,9 mil Kč. Trasa od ZŠ po křižovatku Hutisko-Solanec.
Realizace v roce 2021. Zhotovitel se teprve soutěží.
CESTA PODÉL CYKLOSTEZKY
Další projekt souvisí – opravy cesty podél Pohody. Dotace 5 mil. Kč, realizace musí být do
10/21. Cyklostezka do 09/21, aby vše vyšlo. Cesta se už soutěžila, realizace bude příští rok.
Dotace je 70% z částky – necelý 5 mil. S tím souvisí rozpočet na příští rok – není schválený,
zakázka se musí zasmluvnit. Musí se schválit smlouva o dílo.
Bc. Uhlářova: odkud je firma? Odpověď: bývalé Alpine
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva schvaluje smlouvu o dílo uzavřenou s firmou PORR a.s.
na rekonstrukci cesty podél Bečvy od splavu po odbočku směr Hutisko za cenu 6,832.018,98
Kč – dle přílohy č. 4
Výsledek hlasování:
Pro 10
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno
CHODNÍK NA NOVOU
Vyřízeno územní rozhodnutí, do konce ledna 2021 by mohlo být stavební povolení. Počkáme
na vypsání dotací.
KŘIŽOVATKA HASIČSKÁ ZBROJNICE
Celý projekt je před vydáním územního rozhodnutí. Byly vzneseny námitky, jsou
bezpředmětné. Rozhodnutí by mělo být vydáno v nejbližší době.
CHODNÍK BACOV
Dojde k zaměření celého údolí, je tam málo místa. Uděláme studii o proveditelnosti. Vše
potom projednat s dotčenými institucemi.
PUSTEVNY, KRAJE
Dopoledne setkání se všemi dotčenými. Kraje + obce, Biskupství, Pustevny s.r.o., Lanovka,
Lesy ČR, Stezka Valaška, majitelé Tanečnice, CHKOB, VMP atd. rekapitulace, co se
v letošním roce pořídí. Projekt před dokončením. Stejně tak mobiliář – zkušebně lavičky na
hřebeni (teď jsou ve výrobě). Do konce roku budou namontovány. Mzda projektové
manažerky.
Fond Pustevny - příspěvky: kraje po 500.000,-; obce po 100.000,- Kč. Dále Beskydská
panoramata 50.000,-; Lanovka 50.000,- ; Biskupské lesy 50.000,- Kč. Stezka valaška
v příštím roce cca 200.000,- Kč.
Loňský rok 2 mil. Na opravu parkoviště, v letošní roce zase 2 mil. Kč a přesunou se do roku
2022 + 2 mil. v roce 2022. Dohromady v roce 2022 6 mil. Kč – bude to použito na záchytné
parkoviště nebo vstupní objekt na Pustevnách.
Stodůlka: kraj už má návrh rozpočtu na příští rok? Odpověď: ano, vždy do konce roku
Starosta: spolupráce bude pokračovat dále
RETENCE U KOSTELA
Zachytávání dešťové vody z kostela. Do konce roku dotace na tuto akci. Řešilo se, které
obecní domy by se mohly zapojit. Nejideálnější je kostel. Návratnost není tak důležitá,
provozujeme si vodovod sami. Nádrže by se zakopaly u kostela – 25 m3 (tj 1/4 vodojemu
v Kněhyních). Stávající studna pro hřbitov v létě vysychá. Voda by musela přes čerpadlo.
Dotace je 80% .
Náklady jsou velké – 1,370 Kč. Plánuje se udělat nad hřbitovem sad, dalo by se to také použít.
Stodůlka: realizace je včetně odběrného místa? Odpověď: pouze akumulaci vody. Napojení na
závlahu kohoutek je na nás
Bc. Křenek: jen zalévání hřbitova? Je velké převýšení, budou stačit čerpadla na sad?
Odpověď: určitě ano
Stodůlka: dotace je zajímavá, je třeba to využít

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva schvaluje podání žádosti o dotaci na zadržování
dešťové vody ze střechy kostela
Výsledek hlasování:
Pro 10
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno
OPRAVA CEST DLE POŘADNÍKU
Vysoutěženo, realizace přelom září, říjen. U Kubáně se vypouští z pořadníku – řeší se voda na
komunikaci
Mgr. Juříčková: opravovala se cesta, zasypávala. Odpověď: průběžně se opravuje
BOD III. RŮZNÉ
informoval starosta:
DOTACE SDH AUTO
Host 1: časté výjezdy aut. Poslední na Pustevny, auto závada. Pořádně se neví, co. Může to
být oprava od 20-100 tis. i více. Max 260 tis Kč. Něco s motorem. Auto je repasované. Je to
obecní auto. Autorizovaný servis Tatra Starý Jičín. Auto je z Poličky, zjistí se, jak se k poruše
postaví. Co řekne servis, co to vlastně způsobilo.
Starosta: volal jsme do Poličky, prozatím jsem se nedovolal. Musí se to s nimi projednat, jak
se k tomu postaví, je to po záruce. Jestli to vůbec zprovozníme. Motor byl celý zrepasovaný.
Stodůlka: je to o náhradních dílech. Pokud dodali originály, je to v pořádku. Pokud byly
náhradní díly z Číny, je to špatné.
Host 1: výjezdy na Pustevny – auto dostane zabrat. Druhý motor (výměna) by stál 80 tis. Kč.
Servis od výměny varuje
Starosta: mělo by se to opravit. Sdružení by mělo také přispět, aby to nebylo jen na obci.
Host 1: auta jsou vytížené. Jezdí do jímání čistit, jsou výjezdy atd.
Bc. Křenek: za letošní rok bylo už 40 výjezdů. Čištění jímání se nepočítá
Stodůlka: repas byl už před 4-5 lety, prozatím se nic nepokazilo.
Starosta: návrh – udělat opravu, je to naše auto. Budeme pro to hlasovat v rozpočtovém
opatření.
HŘIŠTĚ FK
Hřiště je shnilé, není dobře udělané první zatravnění. Sondy jsou vykopané, byl tam odborník.
Byly suché roky, teď mokro a je tam mokro, tráva hnije. Budou vypsány dotace na sport. Měl
by se připravit projekt, aby se to mohlo rekonstruovat s dotací. Cenová nabídka na projekt je
66.550,- Kč. Uvidí se, co řekne stavební úřad. FK začíná činnost obnovovat, pracují s dětmi,
mají úspěchy atd. Hřiště není naše, musí si projekt financovat FK. Měli bychom to
zrealizovat.
Host 2: spolupracujeme s lidmi, kteří jsou schopní rekonstrukci hřiště udělat levněji

Starosta: FK má povolení k odběru vody z Bečvy na závlahu. Ve Frenštátu povolení odebrali.
Byl by problém kropit hřiště.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva schvaluje poskytnutí dotace FK Prostřední Bečva ve
výši 66.550,- Kč na zhotovení projektu rekonstrukce fotbalového hřiště
Výsledek hlasování:
Pro 11
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno
ZÁVĚREČNÝ ÚČET SMR
Závěrečný účet SMR bereme na vědomí a schvalujeme. Je to zpráva o výsledku hospodaření.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva bere na vědomí předložený závěrečný účet Sdružení
Mikroregion Rožnovsko, se sídlem Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,
IČ: 70238642 za rok 2019 a zprávu č. 255/2019/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření
DSO Sdružení Mikroregion Rožnovsko, za rok 201, která tvoří přílohu závěrečného účtu
Výsledek hlasování:
Pro 11
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno
Starosta: s tím souvisí další usnesení, dodatek ke stanovám MMR. Připisuje se do stanov
slovo GDPR – sdružení má zaměstnance, který se zabývá GDPR,
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva schvaluje dodatek č. 1 ke stanovám DSO Sdružení
Mikroregion Rožnovsko ze dne 8. 9. 2015 dle přílohy (č. 5)
Výsledek hlasování:
Pro 11
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno
SNÍŽENÍ NÁJMU ZA PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR
Obrátili se na obec nájemci SRA a hospody v sokolovně, s tím, že žádají o snížení nájmu
v době uzavření, z důvodu covidu 19.
Mělo by se to schválit, byla to pro ně těžké. SRA 100.000,-/rok a sokolovna 5.500,-/měsíc.
Návrh – snížit poměrnou částkou za 72 dnů, kdy bylo zavřeno. Tuto částku odpustit. Bylo to
schváleno i MV.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva souhlasí s odpuštěním nájmu pronajímatelům
nebytových prostor v budově č.p. 610 a č.p. 427, za období 72 dní, kdy došlo k uzavření
restaurací z důvodu vydaných vládních opatření zamezujících šíření viru covid-19
Výsledek hlasování:
Pro 11
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno
Stodůlka: v cukrárně se nebude snižovat nájem? Odpověď: cukrárna byla do května zavřena
DOHODA KANALIZACE
Schvalovala se smlouva s DSO Prostřední a Horní Bečva a Kanalizací Bečva s.r.o. a dohodu o
vzájemných vztazích, tj Dohoda o vztazích všech majitelů kanalizace na našem území a Horní
Bečvě.

ČOV, která je na našem katastru patřila Horní Bečvě, Mikroregion Vsetínska, ji přebral, aby ji
mohl rekonstruovat. Rekonstrukce proběhla, uběhla desetiletá udržitelnost a Horní Bečva si ji
vzala zpět. Měla předkupní právo. ČOV a přivaděč je v takovém stavu, že se musí
rekonstruovat, je zastaralá a nevyhovuje. Všechny náklady s tím související se promítnou do
obecních rozpočtů. Pokud budou dotace, to se promítne do ceny stočného.
Je uzavřena dohoda mezi všemi vlastníku, i Mikroregionem. Dohoda se musí změnit, protože
ČOV přechází do majetku Horní Bečvy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva schvaluje zrušení platnosti Dohody o vzájemných
vztazích vlastníků provozovně souvisejících kanalizací mezi obcí Horní Bečva, obcí
Prostřední Bečva, Dobrovolných svazkem obcí Prostřední Bečva a Horní Bečva z 15. 12.
2015, a schvaluje novou Dohodu o vzájemných vztazích vlastníků provozovně souvisejících
kanalizací mezi obcí Horní Bečva, obcí Prostřední Bečva, Dobrovolných svazkem obcí
Prostřední Bečva a Horní Bečva s platností od 1. 7. 2020
Výsledek hlasování:
Pro 11
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.10 bylo schváleno
S tím souvisí další usnesení. Příloha č. 1 o provozování a její aktualizace. Uvede se tam opět
vlastnictví obce Horní Bečva, jinak vše stejné.
Ing. Mikulenka: jak to bude s financemi? Budou to náklady Horní Bečvy? Odpověď: budou
se na platbě podílet všichni. Pokud to uhradí jen Horní Bečva, promítne se to do ceny
stočného. Odpadní voda do ČOV přitéká i Hutiska, ve vlastnictví VaK Vsetín, pouze část. Je
tam měření, které přesně určí množství odpadní vody. Pokud budou dotace, půjdou na Horní
Bečvu.
Přivaděč je děravý. Vypouští se prozatím za vodu vytečenou z čistírny a je tam odlučovač,
který odebere vodu, která tam přiteče navíc. Od roku 2026 se bude platit i za odlučovač. Tím
se cena stočného navýší.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva schvaluje aktualizaci přílohy č. 1 Smlouvy o
provozování kanalizace pro veřejnou potřebu mezi obcí Prostřední Bečva, obcí Horní Bečva,
Dobrovolných svazkem obcí Prostřední Bečva a Horní Bečva a společností Kanalizace Bečva
s.r.o. ze dne 14. 12. 2015
Výsledek hlasování:
Pro 11
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.11 bylo schváleno
ODPIS MAJETKU
Je nutné odepsat – nedokončená investice v majetku obce – dětské hřiště u MŠ – jsou to
náklady za projektu a doklady, které jsme měli my. Celá investice byla vedena na TJ, my to
musíme odepsat.
Další je zbourané kůlny za sociálními byty. Na základě posouzení statika se to muselo
zbourat. Už neexistují, jsou zapsané v majetku. Oboje je pořád v účetnictví a majetku obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva schvaluje odpis majetku: Nedokončený dlouhodobý
majetek, účet 042 hmotný majetek: Víceúčelové hřiště pro MŠ a veřejnost 317.429,01 Kč a
vyřazení nemovitostí dle přiložené karty majetku v pořizovací hodnotě 46 125,- Kč z důvodu
špatného technického stavu a nutnosti zbourání (dle přílohy č. 6)

Výsledek hlasování:
Pro 11
Usnesení č.12 bylo schváleno

Proti 0

Zdrželi se 0

KAVÁRNA
Informace - končí současná nájemnice, byl vypsaný záměr na pronájem. Přihlášeni: 3 zájemci.
Projednáme později.
Místostarostka:
Několik smluv, které je potřeba schválit.
- Úprava křižovatky před hasičskou zbrojnicí – věcné břemeno na umístění a
provozování veřejného osvětlení + protlak pod hlavní cestou. Úplata: 27 938 Kč bez
DPH – výkop, násep 252 m a protlak 18,75m.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva schvaluje „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene-služebnosti č.24/2020-53200/BVB“ pro umístění veřejného osvětlení
s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.
Výsledek hlasování:
Pro 11
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.13 bylo schváleno
-

Stavební úprava stávajících autobusových zastávek u požárního domu, úprava
šířkového uspořádání komunikace vysazenými zálivy, přechod pro chodce a veřejné
osvětlení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva schvaluje „Smlouvu o právu provést stavbu č. 04/202053200/PPS“ s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
Výsledek hlasování:
Pro 11
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.14 bylo schváleno
-

Zemní vedení v oblasti před školou, školkou, které bylo realizováno v rámci
revitalizace veřejného prostranství před školou, zpevněné plochy. Náhrada 1000 Kč –
dle smlouvy o smlouvy budoucí, kterou zastupitelstvo schválilo 9. 10. 2014. Stavba je
vybudována, zaměřena, chybí jen dotáhnout formálně.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva schvaluje „Smlouvu o zřízení věcného břemene –
služebnosti č.IZ-12-8000400/001“ s ČEZ Distribucí za jednorázovou náhradu 1 000 Kč
Výsledek hlasování:
Pro 11
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.15 bylo schváleno
-

Zemní přípojka pro p. Mackovou (52/3)– vedle Smoláka. Jednorázová náhrada ve výši
10 000 Kč. Stavba se komplikuje, možná to půjde nakonec ještě jinak.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva schvaluje „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-8026701/SOBS/VB02“ s ČEZ

Distribucí.
Výsledek hlasování:
Pro 11
Usnesení č.16 bylo schváleno
-

Proti 0

Zdrželi se 0

Přeložka datové sítě kvůli stavbě cyklostezky. Náklady spojené s překládkou: 110 543
Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva schvaluje „Smlouvu o realizaci překládky sítě
elektronických komunikací č. VPIC/MS/2020/00155“ s Cetin a.s.
Výsledek hlasování:
Pro 10
Proti 0
Zdrželi se 1
Usnesení č.17 bylo schváleno
-

Pozemek nad školou je prodaný, bude se stavět rodinný domek. Vedení NN v zemi, od
krajnice 2m hranice pozemku vlastníka 1m

Stodůlka: nebylo by vhodnější, aby to vedlo v jeho pozemku? Odpověď: chce budovat plot a
mít garáž, je to pro případný
Ing. Žitník: pokud bude chtít plot, aby nezasahoval do komunikace, pro zimní údržbu.
Odpověď: jsou tam všechny sítě, nemělo by to vadit.
Bc. Křenek: plot bude na jeho? Odpověď: ano
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva bere na vědomí zemní přípojku NN pro novostavbu
490/9 v centru – v obecním pozemku p.č. 3079
Výsledek hlasování:
Usnesení č.18 bylo vzato na vědomí
- Územní plán
pořizovatelka zapracovala připomínky a pokyny pro projektantku, které odeslala minulý
týden. Po zapracování připomínek bude vypsáno veřejné projednávání – majitelé
dotčených pozemků budou moci vznášet námitky. Oznámení o konání VP musí viset 45
dní předem.
– od 1. 1. 2021 budou platit nové jízdní řády, a systém integrované dopravy Zlínského kraje.
jedna jízdenka v rámci ZK. Zrušení nástupní/výstupní sazby. Zatím pouze jen s virtuální
jízdenkou, ne tištěnou. Rozšíří se spoje na Pustevny. Budou jezdit co hodinu o víkendu. (9 + 1
spoj). Nelogičnosti – zrušený Bacov, Pustevny/Kněhyně - budou jezdit přes Hutisko. Měli
jsme připomínky, které by měly být zapracovány.
Bude jezdit nová společnost, cílem je snížit ceny jízdného. Bude zřízená nová linka, Velké
Karlovice-Pustevny a pojede přes Bumbálku.

BOD IV. DISKUZE
Ing. Mikulenka: vyřešit parkování před SDH – auta blokují výjezdy. Nelze vyřešit žlutým
pruhem nebo boční stání? Odpověď: stání se vyřeší s projektem křižovatka u SDH se bude
řešit tak za 2-3 roky. Nebylo by to oficiálně, mohl by z toho být problém.
Host 1: auta tam nelogicky stojí, je to požární zbrojnice
Barabáš: dát na vrata zákaz stání, nepomohlo by to?
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva ukládá starostovi prověřit možnost vodorovného
značení před hasičskou zbrojnicí střed.
Výsledek hlasování:
Usnesení č.19 bylo uloženo
Vránová: - poděkování za opravu schodů
- V ordinaci nesvítí světla
Mgr. Juříčková: nejde v Bacově rozhlas. Odpověď: minulý týden procházeli v rámci servisu
všechny hlásiče a vše bylo v pořádku
Fárek: - svoz odpadu - bylo výběrové řízení, jak dopadlo? Odpověď: výběrové řízení se stále
připravuje.
Ing. Žitník:
- na parkovišti na Pustevnách už shořelo druhé auto. Nebylo by možné nějak zajistit na
parkovišti hasičské přístroje? Když bude nahoře v boudě, je to daleko. Chtělo by to
přímo někde na parkovišti.
Bc. Křenek: chtělo by to něco stacionárního, aby rozbili sklo a mohli hasit.
-

stezka Valaška, řešíme dopravu, ale horší je okolní příroda. Není zajištěno sociální
zázemí. Budeme to řešit přes hygienu. Všude v okolních stezkách je sociální zázemí
zajištěno, jen na Pustevnách ne. Teď jsou ještě dva měsíce zdarma, a je to neúnosné.
Naše běžecké trati jsou znečištěny a zničeny. Odpověď: klidně se obraťte na hygienu,
budou to muset řešit, majitelé se k tomu moc nehlásí, říkají, že kolem stezky je
pořádek.
Ing. Žitník: parkoviště bylo vždy ucpané jen na Cyrila a Metoděje, jinak vše
fungovalo. Teď je to neúnosné. WC nestačí, na stezce je denně 5000 návštěvníků, to
nestačí.
Starosta: bavili jsme se, že TOI-TOI by možná něco zachránilo. CHKOB žádnou
stavbu nepovolí. Veřejné WC je tam dost, budou se používat WC na lanovce. Je to
neúnosné a jediné řešení je přes hygienu, aby se tomu začali věnovat.
Stodůlka: veřejné WC je stále zamčené, zaznačit je do mapy a do informací.
Ing. Žitník: na Pustevnách je to v současnosti neúnosné s návštěvností a zázemím.

-

Cesta do Hášova háje je zničená, stahovali dřevo a nedá se pořádně projít. Do toho
deště. Musíme to opravit na vlastní náklady, pozemek je Juříčků. Musíme požádat.
Udělat svodnice.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva bere na vědomí odvodnění cesty do Hášova háje.
Výsledek hlasování:
Usnesení č.20 bylo vzato na vědomí
Stodůlka: jak je na tom finančně kemp? Je v černých číslech nebo červených? Odpověď:
prozatím je v mínusu, není zpracované září, na příštím zasedání seznámíme s hospodařením
Bc. Křenek:
- bude se dělat v Kněhyních chodník kolem MŠ? Je tam velký provoz. Zastavování aut
u Skokana taky k tomu nepřispívá. Odpověď: Oplocení sociálních bytů bude kolem
domu a kolem bude chodník a parkoviště. Vyprojektované parkoviště – čekáme na
Lesy ČR. Lepší je odkup, ale bude to na dlouhou dobu. Můžeme vyřešit upozornění,
že je stále 50 km, aby se rychlost zpomalila.
-

Záchytné parkoviště? Odpověď: nesmí být odbočovací pruh, ale dá se to vyřešit
přechodným značením. Vyřizujeme povolení, abychom spustili do nového roku.

Bc. Uhlářová:
- co znamená změna pracovní doby pošty? Odpověď: je to celorepublikově. Řeší si to
pošta sama.
- Informace o zlaté svatbě. Je problém zjišťovat data, GDPR to neumožňuje
Host 2: radar u zbrojnice? Odpověď: brzdí to Rožnov, radar mají, ale nemají lidi. Zjistíme
více
BOD V. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ
Informoval starosta:
Rozpočtové opatření č. 2 (příloha č. 7)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva schvaluje rozpočtové opatření č. 2
Výsledek hlasování:
Pro 11
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.21 bylo schváleno
V Prostřední Bečvě 25.9. 2020

………………………………………..
Bc. Uhlářová Alice, Stodůlka Martin

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

