ZÁPIS
z 5. zasedání obecního zastupitelstva Prostřední Bečva
konaného dne 23. května 2019, od 16.00 hodin
ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Páté 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 16. 5. 2019 do 23. 5. 2019 a zveřejněna na elektronické desce.
Starosta z prezenční listiny (příloha 1) přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že
přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 11 všech členů zastupitelstva), takže
zastupitelstvo je usnášení schopné.
Omluven: Mgr. Juříčková Zdenka, Vránová Jana, Bc. Křenek Petr
Pozdní příchod: Fárek Milan – 15.45
Dřívější odchod: 0
Na zasedání zastupitelstva byl jeden host.
URČENÍ OVĚŘOVATELŮ A ZAPISOVATELE
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu: Ing. Žitník Radek, Stodůlka Martin, členy návrhové
komise: Ing. Mikulenka Jan, Bc. Uhlářová Alice a zapisovatelku paní Radomilu Kantorovou,
pracovnici obecního úřadu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva určuje ověřovateli: Ing. Žitník Radek, Stodůlka Martin,
členy návrhové komise: Ing. Mikulenka Jan, Bc. Uhlářová Alice a zapisovatelku paní
Radomilu Kantorovou, pracovnici obecního úřadu.
Výsledek hlasování:
Pro 7
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 5. zasedání:
1. Kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání
2. Plnění příjmů a výdajů za 01-4/2019
3. Rozpočtové změny
4. Investiční akce
5. Různé
6. Diskuze
Výsledek hlasování: Pro 7
Usnesení č. 2 bylo schváleno

Proti 0

Zdrželi se 0

BOD I. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ
Informoval starosta.
Na předešlém zasedání nebyly přiděleny žádné úkoly.
BOD II. PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA 01-4/2019
informoval starosta: (příloha 2).
Plnění příjmů a výdajů
Příjmy: 13 787 421,50
Výdaje: 13 916 096,54
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva schvaluje plnění příjmů a výdajů za období leden až
duben 2019
Výsledek hlasování:
Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno
BOD III. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 1 PRO ROK 2019
Informoval starosta (příloha č. 3)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1.
Výsledek hlasování:
Pro 7
Proti 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno

Zdrželi se 0

BOD IV. INVESTIČNÍ AKCE
Informoval starosta.
HŘIŠTĚ MŠ
Multifunkční hřiště v zahradě MŠ střed. Byla schválena dotace ve výši 5 mil. Kč. Projekt
musí být zrealizovaný do konce roku. Do konce května musí být dodány všechny podklady
na proplacení dotace. Dotace byly schváleny pro FK Prostřední Bečva. Obec spolufinancuje
projekt jako třetí osoba. Proto musí být schváleno usnesení, že dofinancujeme tento projekt.
My jsme se už dříve na to zavázali. Dotace je ve výši 70%, my dofinancujeme 1,8 mil. Kč.
Další částku 335 tis. doplatí FK. Předpokládám, že to bude řešeno mimořádnou dotací pro
FK.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančních prostředků z vlastního rozpočtu roku
2019 v předpokládané výši 1,8 mil. Kč na dofinancování akce „Víceúčelové hřiště Prostřední
Bečva“
Výsledek hlasování:
Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno
PROJEKT ZELEŇ
Informoval starosta
Dotace z MAS – bylo odhlasováno, že žádost budeme podávat. Dotace je ve výši 60%.
V projektu je nejen výstavba, ale i následná údržba po dobu udržitelnosti. Je v tom zalévání,

osazení uschlých rostlin atd. Celý projekt je v hodnotě 3 mil. Kč. Největší část je na hřbitov.
Je to vysoká cena, ale hřbitov musíme dosadit, tak toho využijme. Později bude cena vyšší a
dotace se sníží. Minule byly dotace ve výši 80%.
Máme zpracován projekt na 5 lokalit:
- Dosadba hřbitova
- Obecní sad
- Sokolovna
- Náves
- Hřiště v MŠ
a) Dosadba hřbitova se musí provést, přibývá hrobových míst a je nutné znovu osadit a
dodělat zbylý prostor hřbitova.
b) Jednání s místními zahrádkáři – nad hřbitovem vytvořit obecní sad. Budou to ovocné
stromy, prostor navazuje na hřbitov. Je tam 150 stromků, každý má ochranný obal, a
ještě bude celý prosto oplocený kvůli zvěři.
c) Prostranství před sokolovnou, kolem Bečvy – příprava už je
d) Hřiště v zahradě MŠ. Dosadí se stromy, ozelení se plot, bude to zastíněno. Je tam
místo pro realizaci přírodní zahrady – dvě etapy.
Host:
zůstane tam volné prostranství pro děti? Odpověď – zahrada je veliká, místa je tam
dost.
e) Náves – už se o tom jednalo. Květnaté pruhy budou nahrazeny trvalkovými záhony. Je
to na etapy, kvůli udržitelnosti.
Ing. Žitník:
prostřední pás bych vyhodil, když je ohňostroj, stojí tam lidé, aby to nebylo
poškozené. Kolem toho altánu je také větší pohyb. Odpověď: prostor je dlouhý, je tam
dost místa. Jsou to pásy, které to rozčleňují.
OBECNÍ SAD
Ing. Mikulenka:
co s tím do budoucnosti? Kdo se o to bude starat? Kdo to bude sklízet? Odpověď: zahrádkáři
o to mají zájem. Dejme to lidem. Zahrádkáři ovoce zpracují.
Bc. Uhlářová:
hřbitov bude oddělený, i kostel, bude to navazovat.
Starosta:
sad je k diskuzi, ostatní projekty jsou důležité.
SOKOLOVNA
Ing. Mikulenka:
stromy u budovy sokolovny jsou blízko, budou překážet. Větve až na fasádě. Už minule měly
stromy před vchodem negativní ohlas. Odpověď: fotbalisté se o to nechtěli starat. Teď je to
naše. Je to dost daleko od budovy.
Stodůlka:
Bude to vadit i při vjezdu většího auta. Vysadit je dále od budovy. Odpověď: je to v dobrém
místě. Než vyrostou, bude to trvat.
Ing. Mikulenka:
U sokolovny je to nepraktické. Při pořádání akcí tam stává stan, pro případ deště
Místostarostka:
Nestačí proti dešti pergola?
Bc. Uhlářová:

Nechat jen stromy u Bečvy, u budovy je zrušit.
Stodůlka:
Kdyby se místo stromů nechaly keře? Odpověď: keře jsou ještě větší, mohutnější, zaměstnají
více místa.
Starosta:
Stromy by tam byly velice pěkné. Malé hlasování o stromech u sokolovny, nechat jen stromy
u Bečvy: 4x ano jen u Bečvy, 2x ne
Nechají se v projektu jen stromy u Bečvy.
Ing. Žitník:
Kdo bude něco pořádat, budou stromy vadit. Pokud budou jen u Bečvy, ty si vysadíme sami.
starosta:
budeme jednat o další objektech. Hřbitov je nutný, náves také, školka také. Sokolovna –
pouze 4 stromy.
Sad - 627 tis. Kč
Hřbitov - 1,5 mil. Kč
Hřiště - 278 tis. Kč
Náves – 466 tis. Kč
Sokolovna – 60 tis. Kč
Vše jsou ceny v rozpočtu projektu s DPH i s údržbou. Stromy jsou vzrostlé.
OBECNÍ SAD
Ing. Mikulenka:
To bude obnášet nějaké terénní úpravy? Odpověď: ne. Je naznačena jen pěšinka a lavička na
odpočinek. Jinak je vše jen výsadba stromů (150).
Bc. Uhlářová:
Není těch stromů tam moc? Odpověď: navrhoval to zahradník. Než vyrostou, bude to
prázdné.
Stodůlka:
Je to od parkoviště směrem dolů? Odpověď: ne sad je plánovaný od hřbitova směrem nahoru
až pod les.
Ing. Mikulenka:
Pro případné rozšíření hřbitova, nezabere to místo? Odpověď: v současném stavu je na
hřbitově ještě dostatek místa pro rozšíření. Hroby jsou plánovány po obou stranách cestiček.
Stodůlka:
Pro sad by bylo lepší místo pod parkovištěm. Odpověď: nad hřbitovem je lepší místo. Dole by
to zastínilo kostel.
Ing. Mikulenka:
Kdo se bude starat o sečení trávy pod stromy, to je také v dotacích? Odpověď: ne, v dotacích
je pouze starost o stromy. Sečení bude na nás. Na odpočinek je tam velká lavička, bude to
příjemné místo
Bc. Uhlářová:
Pokud se to neudělá teď, bude to zase v budoucnu dražší a už se to neudělá.
Stodůlka:
Zahrádkáři by se o to starali? Odpověď: ano, souhlasí s tím. Ptali se na nějaký sad.
Ing. Mikulenka:
Byl bych pro udělat více míst na posezení. Odpověď: lavička je 3x6m, je velká, na které se
bude dát i lehnout.
Starosta:
Závěr: sokolovna 4 stromy, hřbitov, náves, hřiště MŠ, sad, o tom budeme hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Revitalizace zeleně na
vybraných plochách v obci Prostřední Bečva“
Výsledek hlasování:
Pro 8
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno
PUSTEVNY
Informoval starosta.
KUZL má v rozpočtu peníze na Pustevny. Poslala se žádost o dotaci. 2,5 mil. Kč budeme mít
na realizaci závory a na povrch celého parkoviště.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci ze Zlínského kraje o dotaci na areál Pustevny
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 7 bylo vzato na vědomí
BOD V. RŮZNÉ
Informoval starosta.
HOSPODA NA SOKOLOVNĚ
Vypsal se záměr na pronájem. Přihlásil se jeden zájemce. Návrh – pronájem za 5500,Kč/měsíc na dobu 5,5 let, od 20.6.2019
Sokolovna už je naše, kemp také, mimo dvou chatek. Majitelé se vzdali práva odvolání. Už
budou darovací smlouvy a vše půjde na katastr.
Stodůlka:
Pokud budou u sokolovny nějaké akce, bude možnost mít tam stánek? Odpověď: problém
nebude, venkovní prostor nemají v pronájmu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem místností v budově č. p. 427 dle přiloženého zákresu
za cenu 5500,-Kč/ měsíčně na dobu od 20.6.2019 do 31.12.2024.
Výsledek hlasování: Pro 8
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno
Místostarostka:
- Smlouva na zřízení věcného břemene pro ČEZ na přípojku k novostavbě.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o služebnosti na pozemku č.p. 1923/8 za jednorázovou
náhradu 10.000,-Kč + DPH
Výsledek hlasování: Pro 8
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno
-

Nájemní smlouva pro kanalizační přípojku na sběrný dvůr. Je to na pozemku Povodí,
musíme mít, abychom to mohli postavit. Nájem je vázaný na nájemní poplatek 1000,Kč na jeden rok. Letos by se to mělo vybudovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje nájemní smlouvu a smlouvu budoucí o zřízení služebnosti na
pozemku č.p. 3119/32 z důvodu zřízení kanalizační a vodovodní přípojky pro sběrný dvůr

Výsledek hlasování: Pro 8
Usnesení č. 10 bylo schváleno
BOD VI. DISKUZE

Proti 0

Zdrželi se 0

Bc. Uhlářová:
- Lidé poukazují na vývěsní skříňku – mezi smutečními oznámeními jsou jiné
dokumenty, není to důstojné, aby to viselo společně. Odpověď: již se to řeší
Stodůlka:
- Místo na mistra už je obsazeno? Odpověď: ano, je vybraný pan Marek Petřek. Je
vodař a bude se současně starat o naši vodu. Vždy jsme ho využívali až po jeho
pracovní době. Nastoupí až od 1.7., má dvouměsíční výpověď.
- Jak to vypadá s kempem, je tam hodně poškozeného, kdy se bude otevírat? Jde vše
podle plánu? Odpověď: příští týden je dětský den, mělo by se otevřít. Jsou hotové
webovky, je už zarezervovaný karavan. Na prázdniny už se přihlašují zájemci. Chatky
jsou zprovozněné, horní a dolní parto budovy bude prozatím zavřené.
- Sběrný dvůr nebere pneumatiky, kam s nimi? Kam se stavebním odpadem? Odpověď:
v Rožnově KASTINI, musí to ze zákona vzít od soukromníků zdarma, firmy si to
platí.
Ing. Žitník:
- Na stavební odpad by se mohl dát kontejner, aby občané nemusel s jedním vozík jezdit
do Hrachovce.
Barabáš:
- Kácení máje Bacově je posunuté na 8.6., není to ve vyhlášce o nočním klidu. Také se
v ní zapomnělo na kácení v Kněhyních. Odpověď: udělá se OZV č. 2/2019, do které
se přidají tyto dvě akce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o zkrácení doby nočního
klidu u vybraných akcí
Výsledek hlasování: Pro 8
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno
Ing. Žitník:
- Sečení hřiště v Kněhyních zajišťoval pan Fárek, na koho se obracet teď? Odpověď: na
pana Srovnala
Fárek:
- Reakce občanů na článek ve zpravodaji o Pustevnách

V Prostřední Bečvě 23. 5. 2019
………………………………………..
Ing. Žitník Radek, Martin Stodůlka

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

