ZÁPIS
z 20. zasedání obecního zastupitelstva Prostřední Bečva
konaného dne 23. listopadu 2017, od 16.00 hodin
ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Dvacáté 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 15. 11. 2017 do 23. 11. 2017 a zveřejněna na elektronické desce.
Starosta z prezentační 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: Fárek Milan
Pozdní příchod: 16.15 – Bc. Křenek Petr
Na zasedání zastupitelstva nebyl žádný host.
URČENÍ OVĚŘOVATELŮ A ZAPISOVATELE
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu Ing. Žitník Radek, Stodůlka Martin, členy návrhové
komise Bc. Uhlářová Alice, Barabáš Vlastimil a zapisovatelku paní Radomilu Kantorovou,
pracovnici obecního úřadu. Před hlasováním dal starosta možnost vyjádřit se přítomným.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva určuje ověřovateli zápisu Ing. Žitník Radek, Stodůlka
Martin, členy návrhové komise Bc. Uhlářová Alice, Barabáš Vlastimil a zapisovatelku paní
Radomilu Kantorovou,
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 20. zasedání:
1. Plnění příjmů a výdajů 01-10/2017
2. Koupě nemovitosti č. p. 267
3. Investiční akce
4. Různé
5. Diskuse
Výsledek hlasování:
Pro 9
Usnesení č. 2 bylo schváleno

Proti 0

Zdrželi se 0

BOD I. PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA 01-10/2017
informoval starosta:
Plnění rozpočtu (příloha 2).
Ing. Žitník:
- vypořádání z minulých let je co? Odpověď: DSO převod zůstatku po proplacení celé
dotace. Celkem zbylo po přeúčtování 9 mil. Kč. Horní Bečva má 2 mil. a my zbytek.
- náklady jsou na obci: Odpověď: je speciální tabulka, která propočítává náklady na obě
obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva schvaluje plnění příjmů a výdajů za období leden až
říjen 2017
Výsledek hlasování:
Pro 10
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno

BOD II. KOUPĚ NEMOVITOSTI Č. P. 267
informoval starosta:
Naskytla se možnost koupi pozemku v Kněhyních, č. p. 267 mezi Jednotou a SDH. Podle
znaleckého posudku je cena 1,3 mil. Kč. Odhad je nižší (1,369.000,- Kč). Cena, kterou majitel
požaduje je o 69 tis. Kč vyšší. Obec může koupi provést v případech, kdy se dá zdůvodnit
koupě za vyšší cenu než odhad. V tomto případě je to možné. V objektu by se vybudovaly 2
soc. byty. Dotace budou vypsány až v lednu. Šanci, že dotaci získáme je velká. Předběžným
průzkumem ve zpravodaji bylo zjištěno, že o soc. byty je zájem. Do budoucnosti bude jistě
větší.
Bc. Křenek: jsou místní? Odpověď: 3 místní, jedna z Rožnova
Ing. Žitník: přednost se dá místním. Odpověď: samozřejmě dáme přednost místním občanům
starosta: Žádost je na 15 mil, dotace je 90%, spadá do ní rekonstrukce i nákup nemovitosti.
Bylo by možné zrekonstruovat i ZŠ Bacov.
Barabáš: kolik bytů by tam vyšlo? Odpověď: asi dva byty, bez velkých zásahů.
starosta: dům je v hrozném stavu, není vlhký, ale na pozemek je doveden plyn, voda,
kanalizace. Střecha je po rekonstrukci. Vzadu jsou prostory, lze z toho udělat i sklady pro naši
techniku. Osoby k ubytování: dva senioři, jeden musí být před důchodem. Osoby u známých –
děti u rodičů atd., není velké omezení. Vybereme si neproblémové.
Mikulenková: kolik bytů v Bacově? Odpověď: asi 5 bytů podle návrhu, ale není to moc dobré.
Barabáš: na to by byla taky dotace? Odpověď: je to do 15 mil., my bychom to spojili, že
máme dvě nemovitosti na 6 bytů a podlahová plocha bytů krát 30 tis. Kč, a z toho 90%
Ing. Žitník: někdo by toho využil a postavil něco většího? Odpověď: tam je 15 mil. strop, i
pro velká města, jednorázová dotace, více žádostí nelze.
Mikulenková: nájmy v rekonstrukci jsou jaké? Odpověď: nájmy jsou regulované, udržitelnost
je 5 let. Jsou na to tabulky. Je tam i podmínka dostupnosti, aby to nebylo někde na samotě.
Oba objekty tomu vyhovují. Návrh – koupit nemovitost
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva schvaluje koupi nemovitosti č. p. 267, včetně pozemků
parc. č. st. 513 a 1962/2 včetně staveb na nich stojících za cenu 1 369 000,-Kč, jedná se o
nemovitosti se strategickou polohou a budou sloužit jednak k využívání obecním úřadem ale
také pro bydlení obyvatel obce. Objektů určených pro byty je v obci nedostatek a je potřeba
řešit v obci bytovou problematiku. Vzhledem k významu budovy není rozdíl mezi požadovanou
cenou a cenou v místě a čase obvyklou nepřiměřený

Výsledek hlasování:
Pro 10
Usnesení č. 4 bylo schváleno

Proti 0

Zdrželi se 0

BOD III. INVESTIČNÍ AKCE
informoval starosta:
CHODNÍK I/35
otevíraly se obálky, byly tři nabídky, vyhrála firma COBBLER za cenu 6,8 mil. Kč. Stavba se
zahájí na jaře podle počasí.
Vránová – chodník v centru? Odpověď: zatím čekáme, chtěli bychom ho vysoutěžit, až vypíše
dotace MAS. Všechny peníze se použijí na chodníky. Také příští rok
ÚPRAVNA VODY
Vodojem postavený, zevnitř hotový, chybí jen obložení. Dnes se přepojuje starý na nový
vodojem. Vodárka je odstavená a začnou se práce na ní. Stavba se kvůli počasí přeruší k 30.
11. 2017 a bude se pokračovat na jaře, vodojemem na Adámkách a výměnou hydrantů atd. na
vodovodní síti. Teď se nebude voda odstavovat. Na jaře to bude v centru.
ZÁVORY NA PUSTEVNÁCH
poslední den se betonovalo, příští týden by se měly instalovat závory.
PAVILON ŠKOLY
čekáme na vyhodnocení, už je vyhodnoceno 90%, ale my mezi nimi nejsme. Čekáme na
obodování, je tam obrovský převis. Snad to vyjde
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva bere na vědomí informace o investičních akcích
Usnesení č. 5 bylo vzato na vědomí

BOD IV. RŮZNÉ
informoval starosta:
ODMĚNA HASIČŮM
odměna pro mladé hasiče, nestihlo se vyplatit v roce 2016, dává se do rozpočtu na letošní rok
Návrh: znovu schválit a vyplatit odměnu mladým hasičům
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva schvaluje darovací smlouvu pro SDH střed ve výši
30 000,-Kč
Výsledek hlasování:
Pro 10
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno
ZMĚNY V ROZPOČTU č. 3
Budeme projednávat až na konci jednání. Bude tu paní účetní, která hned zapracuje změny do
rozpočtu (příloha č. 3).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2017
Výsledek hlasování:
Pro 10
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno

PUSTEVNY
Pořad o Beskydech končil Pustevnách, velká kritika. Reklamy, prodejci, čistota atd. Jednání
se starostou Trojanovic. Budeme vše řešit reklamy. Trojanovice OZV, kterými my
zregulujeme prodejce a jejich předzahrádky. Budeme se snažit zlikvidovat reklamy, necháme
pouze informační systém. My budeme řešit reklamy (áčka), která jsou na každém kroku.
Poslední věc – doprava na vrchol, nad naším parkovištěm. Cesta je krajská. Řešení – jednat
s krajem, ať opraví cestu a točnu pro autobusy, vybaví závorami a potom nám ji předá. My
poneseme náklady, a starosti s provozem. Moravskoslezský kraj dal na opravu Knížecí 6 mil,
a předal ji Trojanovicím. Byla dohoda mezi kraji, že se zasadí a přispějí na zkulturnění
Pusteven. Budeme se snažit úplně z vrcholu odstavit všechny auta. Bude to náročné, jsou tam
ubytovaní a zásobování, ale musí se to řešit. Nikde na horách není tolik aut jako na
Pustevnách. Na Knížecí jsou zahrazovací sloupky, které jde sklopit přes mobil. Mají
zaregistrovaných 150 čísel. U nás to bude více.
Ing. Žitník: jak se bude řešit ubytování a zásobování? Odpověď: například při objednávce
pobytu čárový kód na první vjezd a potom dostane kartu pro ubytované.
Bc. Křenek: kdo otevře závoru záchrance a hasičům? Nechat ji při obsluze parkoviště
zavřenou a po 16.00 závoru nechat otevřenou. Odpověď: to se musí vyřešit vše dopředu.
starosta: závory na parkovišti budou zavřeny do 20.00 do večera. Když končí v 16.00 je
parkoviště plné. Při platbě při výjezdu by všichni projeli zdarma. Od 16.00 to bude bez
obsluhy. Místní a tělesně postižení to budou mít zdarma. Kraje vydaly memorandum, že
budou podporovat.
Podle CHKO je na Pustevnách 250 tis. lidí a na Lysé hoře 500 tis. a stále to roste
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva bere na vědomí informace o neutěšeném stavu na
Pustevnách
Usnesení č. 8 bylo vzato na vědomí
NÁVES POSYP A STROMY
náves je přesypaná, je to nutné, ale musí se to udělat, aby to opět sedlo. Budou se vysazovat
stromy do míst, kde byly. Je to upraveno, snad zase neuschnou.

BOD V. DISKUSE
Bc. Uhlářová:
- dárkové balíčky pro DD
Bc. Křenek:
- hydrant u zbrojnice, nebude se tam dávat skruž? Odpověď: dělají tam zábradlí
Ing. Žitník:
- kontejnery na plasty, nešlo by dát i na sklo? Je to těžké a pytle se trhají. Odpověď:
problematické pro svoz. Musí se to nějak udělat a dát všude
- MŠ – obklady nové, ale staré WC a umývadlo, nevyměníme to? Odpověď: ano,
vyměnit
starosta:
- dotace na popelnice (02/18) na tříděný odpad. Byly by v každém RD popelnice na
tříděný odpad. Sklo by se dalo jen do těch hnízd. Šlo by i popelnice na bio odpad. Jsou
lepší kompostéry. Skládka je drahá. Dotace by byla 85%, stálo by to 1 mil.

-

Mikulenková: už je systém zavedený, byly by u každého RD popelnice.
Ing. Žitník: není místo u RD, v centru je problém.
Cabáková: není to kam skladovat, pytle jsou skladnější, ale popelnice ne
Bc. Křenek: hnízda na sběr vypadají hrozně. Nešlo by to nadstřelit, nějak zakrýt?
Odpověď: určitě, ale je to na cizích pozemcích, nedá se nic postavit. Možná to nějak
vyřešíme.
OZV – v prosinci se bude vyhlašovat nová vyhláška na placení poplatků za odpad.
Musí se to vyhodnotit. Je návrh dát fixní slevu 50,- Kč, s tím, že budou občané
garantovat, že nebudou do popelnic dávat bio odpad. Třídění se zlepšuje, ale ty
kompostéry jsou asi nejlepší. Celorepublikový průměr je 40%.

Mikulenková:
- je termín na podávání žádostí o dotace na příští rok? Odpověď: není
Cabáková:
- jak je to s obesláním MK na Ježovec? Odpověď: ještě to není
Vránová:
- něco nového o zubaři? Odpověď: je to na dobré cestě, měl by tu ordinovat MUDr.
Včelař. Vše si řeší s Čulmanem sám. Bude si zakládat vlastní s.r.o. Na březen má
záskok a od konce února by to mělo být zavřené a bude se předělávat ordinace.
Bc. Křenek: volala mi sestra, že z Valašské Bystřice by měla doktorka zájem u nás
ordinovat na zubním.
Vránová: to je MUDr. Kavanová, ale ta je důchodkyně.
- dětská lékařka? Odpověď: MUDr. Dospělová končit nebude, je to fáma.
Mgr. Juříčková:
- jak to vypadá s rozhlasem, nejde v Bacově? Odpověď: zapíšeme

V Prostřední Bečvě 23. 11. 2017

………………………………………..
Ing. Žitník Radek, Stodůlka Martin

…………………………….
Ing. Radim Gálik

