ZÁPIS
z 16. zasedání obecního zastupitelstva Prostřední Bečva
konaného dne 9. února 2017, od 16.00 hodin
ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Šestnácté 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 2. 2. 2016 do 9. 2. 2017 a zveřejněna na elektronické desce.
Starosta z prezentační 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.
Pozdní příchod: Mgr. Juříčková Zdenka – 16.10 hod; Bc. Uhlářová Alice – 16.20 hod.
Na zasedání zastupitelstva bylo 9 hostů.
URČENÍ OVĚŘOVATELŮ A ZAPISOVATELE
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu Mikulenkovou Jaroslavu a Martina Stodůlku, členy
návrhové komise Ing. Žitníka Radka a Vlastimila Barabáše a zapisovatelku paní Radomilu
Kantorovou, pracovnici obecního úřadu. Před hlasováním dal starosta možnost vyjádřit se
přítomným.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva určuje ověřovateli Mikulenkovou Jaroslavu a Martina
Stodůlku, členy návrhové komise Ing. Žitníka Radka a Vlastimila Barabáše a zapisovatelku
paní Radomilu Kantorovou, pracovnici obecního úřadu. Před hlasováním dal starosta
možnost vyjádřit se přítomným.
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 16. zasedání:
1. Plnění rozpočtu za 01-12/2016
2. Změny rozpočtu za 2016
3. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2017
4. Obecně závazná vyhláška o volném pohybu psů
5. Investiční akce
6. Různé
7. Diskuse

Výsledek hlasování:
Pro 9
Usnesení č. 2 bylo schváleno

Proti 0

Zdrželi se 0

Pan starosta dal první slovo hostům:
BOD VII. DISKUZE
Host 1:
- dotaz, proč nebyla schválena koupě auta pro SDH Kněhyně?
starosta:
- návrh podal pan Křenek, auto vyhlídnuto, podmínka byl cenový odhad. Vše proběhlo.
V prosinci se hlasovalo o koupi. Pro bylo 5 hlasů, což nebyla nadpoloviční většina,
koupě nebyla schválena.
Bc. Křenek:
- návrh byl koupě jeepu místo cisterny. Na to se však dotace nevztahují, musel by se
koupit za plnou cenu. Na cisternu jsme si sehnali sponzora. Problém je jak to zapsat
účetně a do majetku.
starosta:
- to je nová informace. Pokud bude sponzor, není problém cisternu koupit. Bude
ochotný poskytnout 550 tis. obci?
Bc. Křenek:
- sdružení ji nemůže mít v majetku, nemůže nám ji koupit.
starosta:
- pokud máte takového sponzora, je to dobré. Provoz jste tvrdili, že jste schopni hradit
ze svého rozpočtu.
Host 2:
- pokud se auto nekoupí, co s věcmi. Předpokládali jsme, že bude cisterna a tak se vše
nakupovalo na cisternu. Vše se investovalo do toho. Do jeepu to nevejde.
- Sponzor ale nezaplatí celou částku za auto, musela by přispět i obec. My jsme schopni
si peníze sehnat, ale i obec by měla našemu sboru přispět. Nesouhlasíte s autem kvůli
nevyužití, ale zdá se, že je to kvůli financím.
starosta:
- samozřejmě se vše točí kolem financí. To je podstatné. Já jsem pochopil, že sponzor
uhradí celou částku.
Host 1:
- bylo předsmluveno, že se má sehnat auto a s financemi se to nějak udělá.
starosta:
- nic nebylo předsmluveno. Měli si sehnat auto a ještě nebylo rozhodnuto, jestli se
koupí. Obec nemůže jen tak souhlasit s koupí, pokud není zajištěno za jakých
podmínek a za jakou částku se bude kupovat.
Bc. Křenek:
- byla domluvena cena 500-700 tis. Nebylo nic schváleno, ale bylo domluveno
starosta:
- bez konkrétních informací o autě nemůže obec nic schválit dopředu. Ani koupi auta.
Cabáková:
- teď jak dáváte návrh, o příspěvku, to tady ještě nepadlo. To jsme se dozvěděli až teď.
Měli jste přijít s návrhem, že chcete přispět.
Host 2:
- je to škoda, to auto bylo ve vynikajícím stavu a za dobré peníze
starosta:

- pokud budete mít sponzora, jak si představujete, co máte za nabídku?
Bc. Křenek:
- nevíme, jestli ještě je auto k dispozici. Když jsme koupi neměli schválenu, dávalo se
auto k nabídce na internet.
Mikulenková:
- mělo se předem zjistit, jak to všechno je. Sdružení jako takové se nemůže podílet na
majetku obce. Účetně je to velmi složité.
starosta:
- máte představu, kolik byste se sponzorem dali financí?
Host 2:
- se sponzorem 200-250 tis. Možná 500, my nepotřebujeme auto za milión. Pokud my
dáme 300, vy jako obec jste ochotni dát zbytek?
starosta:
- o všem se musí hlasovat. Pokud dá sponzor 300 tis., za sebe můžu říct, že si dokážu
představit doplacení zbytku
- měli jste přijít před zasedáním. Vše se mohlo projednat, zjistit, jestli je auto
k dispozici, schválit kupní smlouvu a další podrobnosti. Bylo by to vyřešené.
- na 10 min. přeruším zasedání – zkusím zjistit, jestli je auto k dispozici
Bc. Křenek:
- my jsme to chtěli projednat na Valné hromadě, ale nikdo z obce nepřišel
starosta:
- měli byste to urychlit, protože já starostovi nemůžu říct, že se to koupí a pak nic.
místostarosta:
- na minulém zasedání bylo pouze vzato na vědomí koupě auta pro SDH Kněhyně
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva schvaluje nákup hasičského vozu – cisternová stříkačka
32T 815 pro SDH Kněhyně, od obce Ořechov u Brna za dohodnutou cenu 550 tis. Kč, vč.
DHP za těchto podmínek:
- hasičský sbor v Kněhyních zajistí prostřednictvím sponzorů spolufinancování ve výši
300 tis. Kč
- obec ze svého rozpočtu uhradí zbývající část, tedy 250 tis. Kč
Výsledek hlasování:
Pro 11
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno
BOD I. PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA 01-12/2016
Starosta informoval o plnění rozpočtu (příloha 2).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva schvaluje plnění rozpočtu za období leden až prosinec
2016
Výsledek hlasování:
Pro 11
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno
BOD II. ROZPOČTOVÉ ZMĚNY
Starosta informoval o změnách v rozpočtu - rozpočtové opatření na rok 2016 č. 6. (příloha 3)
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva bere na vědomí rozpočtové změny č. 6
Usnesení č. 5 bylo vzato na vědomí
BOD III. NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017
Starosta informoval o návrhu rozpočtu na rok 2017. (příloha 4)
Cabáková:
- částka za parkovné je za 4 měsíce? Odpověď: ano
Stodůlka:
- podlaha v zasedací místnosti zbrojnice, asi to bude dělat firma? Odpověď: až to bude
aktuální
Mikulenková:
- pokud se bude auto kupovat, změní se rozpočet? Odpověď: ano
starosta:
pokud se bude rozpočet plnit, na účtu nám zůstane na konci roku 7 mil. Kč. Není zde
zahrnuta úpravna vody.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu na rok 2017
Výsledek hlasování:
Pro 11
Proti 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno

Zdrželi se 0

BOD IV. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA O VOLNÉM POHYBU PSŮ
Starosta informoval o vyhlášce č. 1/2017
Je problém s pohybem psů v obci. Obec na majitele nemá žádné páky, musí být vymezen
pozemek, kde se mohou volně psi pohybovat. Je to čím dál více aktuálnější. Musí 15 dnů viset
na úřední desce. Platnost bude od 1. 3. 2017.
Prostor je na Plančáku. Je to nejvýhodnější. Majitel musí i tam psí exkrementy likvidovat.
Bude úplně zakázán volný pohyb psů. Budou před přestupkovou komisi a budou platit
pokuty. Jinak se to nedá řešit, ani domluvou.
Barabáš:
- je to problém pro zvěř. Teď v zimě je už několik případů. Nejhorší je, že jsou to
lovečtí psi.
starosta:
- ve vyhlášce je, že se to nevztahuje na lovecké psy
Bc. Křenek:
- jak se bude postupovat?
starosta:
- musíme zjistit, jestli bude stačit fotka, pro přestupkovou komisi. Pokud budeme
muset psa chytit, uzavřeme veřejnoprávní smlouvu s Městskou policií. Majitel bude
vyrozuměn dopisem, zaplatí za odchyt a potom za porušení vyhlášky pokutu. Nebude
to nic levného.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o volném pohybu psů a
vymezení prostoru pro jejich volné pobíhání
Výsledek hlasování:
Pro 11
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno

BOD V. INVESTIČNÍ AKCE
KAVÁRNA A KAVÁRNA
- vyhlášený záměr na pronájem kavárny – do 15.2.. Přihlásil se jeden zájemce. Nájem
ukončen k 31. 3. 2017 v prodejně textilu. Výpověď i holička, za předpokladu, že po
rekonstrukci bude pokračovat. Rekonstrukce do 3 měsíců.
CHODNÍK I/35
- stále ještě není výsledek
CYKLOSTEZKA HUTISKO
- povede se mezi SÚS a cestou. Přišla připomínka, že by bylo lepší umístit cyklostezku
za hospodou na Nové. Je to bezpečnější a příjemnější. S Povodím to ještě není
zkonzultované. Bude to nákladnější, ale lepší, nepojedou po cestě
CÍPKOVÁ
- dobíhá výběrové řízení. Končí lhůta pro odvolání
PROJEKTY
Cyklolávka Rožnovská Bečva a Revitalizace 1 a 2. etapa. Zasáhli jsme do pozemku Povodí,
nemáme uzavřenou smlouvu o služebnosti. V případě Cyklostezky – zaplacen poplatek, ale
není to zaneseno na katastru. Musíme tedy schválit 3 smlouvy o služebnosti.
Cyklolávka Rožnovská Bečva:
smlouva o služebnosti č. PM 064663/2016 ZHMMaj/717/327-16/Ru. Je zaplacen poplatek za
věcné břemeno, smlouva nebyla schválena a není to na katastru zapsáno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouva o služebnosti č. PM 064663/2016 ZHMMaj/717/32716/Ru
Výsledek hlasování:
Pro 11
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno
Revitalizace 1. etapa – most u ZŠ
smlouva o služebnosti č. PM 005842/2017-ZHMMaj/717/463-08/N/16/Ru za cenu 11.616,Kč + DPH a věcné břemeno bude v náš prospěch
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouva o služebnosti č. PM 005842/2017-ZHMMaj/717/46308/N/16/Ru
Výsledek hlasování:
Pro 11
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno

Revitalizace 2. etapa – chodníček u Bečvy
smlouva o služebnosti č. PM 005843/2017-ZHMMaj/717/1376-13/N/16/Ru za cenu 17.738,Kč + DPH věcné břemeno bude v náš prospěch
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouva o služebnosti č. PM 005843/2017-ZHMMaj/717/137613/N/16/Ru
Výsledek hlasování:
Pro 11
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o investičních akcích

Usnesení č. 11 bylo vzato na vědomí
BOD VI. RŮZNÉ
starosta:
PAVILON
Přístavba školy a pavilonu – příští týden podáváme žádost o dotaci. Zjistilo se, škola nemá
schválenu výpůjčku obecních budov, které užívá. Musí to být pro podání žádosti o dotaci.
Smlouva je připravena právníkem. Výpůjčka se týká všech pozemků a budov mimo byt v MŠ
Kněhyně. Škola se zavazuje hradit všechny spotřebované energie a služby s provozem
související. Výpůjčka je za 0,- Kč na dobu neurčitou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o výpůjčce nemovitých věcí uzavřenou se Základní
školou a Mateřskou školou Prostřední Bečva
Výsledek hlasování:
Pro 11
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno
ŠKOLA BACOV
Běží dotace na sociální byty. Mohli bychom ji v rámci této dotace upravit. Dotace je ve výši
85% na dobu udržitelnosti 5 let. Potom tam můžeme ubytovat kohokoli. Sociální byty nejsou
jen pro nepřizpůsobivé. Také pro matky s dětmi, opuštěné staré lidi atd. Problém je zkušebna
Záhořanů. Nejlepší je využít celou budovu. Není tam voda a další nedostatky. V rámci dotace
se to dá pořídit.
Stodůlka: - v sokolovně není místo? Odpověď: fotbalisté tam mají klubovnu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o možnosti využít dotace na zřízení sociálních
bytů v Bacově
Usnesení č. 13 bylo vzato na vědomí
Jurajda: nedají se zřídit u tělocvičny v patře WC? Je to nepraktické pro staré lidi, chodit po
schodech dolů. Odpověď: na dotace je 5 let doba udržitelnosti. Musíme počkat a potom
nebude problém
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o chybějících toaletách v patře sokolovny
Usnesení č. 14 bylo vzato na vědomí

místostarosta:
- žádost– smlouva o právu provést stavbu – zpevnění části pozemku a právu užívání
zpevněné části pozemku. Jedná se o cestu, která vede k RD 399 a mírně zasahuje do
obecního pozemku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o právu provést stavbu – zpevnění části pozemku a
právu užívání zpevněné části pozemku
Výsledek hlasování:
Pro 11
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 15 bylo schváleno

-

žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na věcné břemeno a právu umístit a
provést stavbu pro projektovanou stavbu: „Prostřední Bečva – DTS_VS_5317 (U
Nové), nová DTS. Jedná se o rekonstrukci trafostanice na Nové, souhlas je pro firmu
PROFIPROJEKT s.r.o., která bude stavbu provádět. Není uvedena cena – návrh
10.000,- Kč

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě na věcné břemeno a právu umístit a
provést stavbu pro projektovanou stavbu: „Prostřední Bečva – DTS_VS_5317 (U Nové), nová
DTS, za cenu 10.000,- Kč
Výsledek hlasování:
Pro 11
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 16 bylo schváleno
-

žádost o koupi části chodníku p.č. 3077/1 – louka k SDH. Na vedlejším pozemku bude
stát RD.
Jurajda: - na pozemku chce stavět syn, pozemek je úzký, podmínka koupě je i zadní
pozemek. Stavba musí být umístěna v řadě, tam je pozemek nejužší (15m). Máme tři
varianty na vyřešení – 1. přímý odprodej parcely; 2. a 3. – odkup a výměna. Parcela by
se posunula do chodníku. Musí být volný průjezd kolem domu.
starosta: chodník je používaný, není vhodné ho prodat, chodí tam lidi na zastávku.
Domluvili jsme se na kompromisu. Prodejme 1,5m a chodník zachováme. Neprodávat
celé.
Cabáková: to by potom na chodník chybělo
Bc. Uhlářová: chodník by se posunul
Jurajda: lidi už hodně chodí po cestě a chodníku.
Cabáková: když se chodník posune, majitel bude proti, aby chodili po jeho pozemku
místostarosta: teď se musí vyhlásit záměr
starosta: záměr se vyhlásí, ale na co přesně. Co bude v záměru, to se musí prodat,
nejde to potom měnit
Cabáková: měli bychom podporovat výstavbu
Ing. Žitník: zkusit to od silnice posunout a vyměnit
starosta: chodník by se měl zachovat, zkusíme výměnu s majitelem. Měli byste to
nabídnout vy. Bude mít lepší výjezd. Musí zůstat alespoň 1,5m na chodníček

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o žádosti na odkup části pozemku p. č. 3077/1
Usnesení č. 17 bylo vzato na vědomí
BOD VII. DISKUZE
Mgr. Juříčková:
- posyp chodníku ke kostelu a MK
starosta: - připomínky lidí – sypání MK. Chceme zakoupit nástavbu na tranzit a
budou se sypat MK
Bc. Křenek: za malý traktor je sypač? Odpověď: je, ale je strašně malý
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o údržbě cesty ke kostelu
Usnesení č. 18 bylo vzato na vědomí

Vránová:
- jak je to se zubní ordinací? Odpověď: MUDr. Korbášová má zájem o ordinaci.
Současný zubař by byl zaměstnavatel. Setkání příští týden. Zubař by byl rád, ale
muselo by být více pacientů. Musí se domluvit na podmínkách.
Ing. Žitník:
- Sněhové království – negativní kritika. Má obec možnosti to ovlivnit? Prodloužená
akce, nedaly se uskutečnit plánované závody. Parkoviště a vjezd na Pustevny ucpaný.
Může obec omezit konání akce? Lyžování přestává na Pustevnách bavit, odjíždí
jinam.
starosta: rozumím výtkám, budu jednat s pořadateli na příští rok. Mám v plánu jednat
se Zlínským krajem o dopravní obslužnosti. Oba kraje se Pustevnami chlubí, ale
neinvestují a nepomáhají. My jako obec dopravu nevyřešíme.
Bc. Křenek: počítali jsme, kolik převezly autobusy a lanovka. Lanovka převeze 5000
lidí, z dolního parkoviště 7-10 tisíc, dohromady za den 15 tisíc lidí.
starosta: ještě k tomu, kolik dojelo svými auty na parkoviště na Pustevnách. Jsme snad
jediné hory, kam se jezdí až na vrchol. Řešení je problém, kde udělat parkoviště, kde
lidi zachytit a jak je dopravit na Pustevny? Lanovka v Huti?
Ing. Žitník: musí si vyjet zájemce dříve, když jde do kina, taky nesmí přijít pozdě.
starosta: je to pro nás ostuda, když se jedou podívat např. lidé z Olomouce a zjistí, že
parkoviště je uzavřeno.
Bc. Křenek: pokud se parkoviště udělá někde dole, zase nebudou lidi v Kněhyních
spokojeni, zase je to omezí, bude to ještě horší. Parkoviště na louce jsme museli přes
týden zavézt, protože tam jezdili se čtyřkolkami a nikdo se nevyspal.
Ing. Žitník: Dolní Bečva plánuje lanovku. Odpověď: s tím nikdy nebude CHKO
souhlasit.
starosta: kde udělat parkoviště, je tu nedostatek místa, bude nedostatečné.
Ing. Žitník: brát to na vědomí na příští rok a omezit trvání akce. Jsou tam i jiné
aktivity.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí připomínky k délce trvání akce Sněhové království na
Pustevnách v souvislosti s dopravní situací v Kněhyních
Usnesení č. 19 bylo vzato na vědomí
Mikulenková:
- aktualizace požárního řádu? Odpověď: zrušili jsme ho, nemusí být.
Stodůlka:
- u sokolovny je nějaká přečerpávací nádrž? Je tam problém, v čem spočívá?
starosta: problém je, v čem spočívá, nevíme. Je to reklamované, ale výkop nelze
realizovat, je zmrzlá zem. Jakmile to počasí dovolí, vykope se sonda a otevře se,
odhalí a opraví. Musí se to teď 2x týdně proplachovat.
- nový systém na odpady, jaké to má odezvy? Když se objeví u kontejneru hromada
pytlů, berou to popeláři nebo ne?
Odpověď: nejde to řešit u kontejnerů, jenom zavézt kamery a hlídat. Neberou nic, co
není označené, mimo sběrný dvůr. U kontejnerů to odvézt musí, jinak by to tam
zůstalo. Velké kontejnery by zase nikdo nevybral, v případě, že tam dají komunální
odpad. Pokud se tam dají zvony, komunál už tam tak lidi nedají.

Jurajda: systém kdy poběží? Odpověď: už běží od ledna, od února nesmí brát
neoznačené, jinak se jim to neproplatí. Každé pondělí se namátkově sveze pár
domácností na kontrolu.
Cabáková: musí mít tedy lidi zaplacený poplatek? Odpověď: s poplatkem to nesouvisí
Bc. Křenek:
- výletiště v Kněhyních se pronajímá, neřešilo se nikdy nadstřešení. Při akcí se
používají stany. Dal by se udělat projekt? Nadstřešený areál nemá ani Horní Bečva ani
my. Střechy jsou na Zavadilce, ve Viganticích.
starosta: je to otázka, areál nebude tak pěkný. Stany vydrží dlouho.
Ing. Žitník: jak by to dopadlo v zimě, spousty sněhu, jak by to vypadalo esteticky.
Jaká konstrukce, bude to na stálo, i při pěkném počasí.
Barabáš: my jsme byli nuceni si stan koupit, druhý si půjčujeme. Je to na jednu akci
Ing.Žitník: bude to tmavé, nebude tak pěkný.
Bc. Křenek: lidi si stěžují na hluk, hudba směřuje přímo do údolí. Nadstřešit sezení.
starosta: pod střechou je stín a chladno
Mikulenková: projekt bude drahý, udělat jenom studii.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje studii na zastřešení sezení areálu v Kněhyních
Výsledek hlasování:
Pro 6
Proti
Zdrželi se 5
Usnesení č. 20 bylo schváleno
Bc. Uhlářová:
- informace o vítání občánků – 12 dětí, pěkné, fotografka perfektní
- první svatba na návsi – vše pěkné, chyběl mikrofon

V Prostřední Bečvě 9. 2. 2017

………………………………………..
Mikulenková Jaroslava, Stodůlka Martin

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

