ZÁPIS
z 12. zasedání obecního zastupitelstva Prostřední Bečva
konaného dne 24. září 2020, od 16.00 hodin
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.
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva
Schvaluje
- ověřovateli: Stodůlka Martin, Bc. Uhlářova Alice, členy návrhové komise: Vránová
Jana, Bc. Křenek Petr a zapisovatelku paní Radomilu Kantorovou, pracovnici
obecního úřadu.
- program 12. zasedání
- 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
- podání žádosti o dotaci na zadržování dešťové vody ze střechy kostela
- poskytnutí dotace FK Prostřední Bečva ve výši 66.550,- Kč na zhotovení projektu
rekonstrukce fotbalového hřiště
- dodatek č. 1 ke stanovám DSO Sdružení Mikroregion Rožnovsko ze dne 8. 9. 2015 dle
přílohy (č. 5)
- 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
- 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
- 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
- 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)
- Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti č.24/202053200/BVB“ pro umístění veřejného osvětlení s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.
- Smlouvu o právu provést stavbu č. 04/2020-53200/PPS“ s Ředitelstvím silnic a dálnic
ČR
- Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IZ-12-8000400/001“ s ČEZ
Distribucí za jednorázovou náhradu 1 000 Kč
- „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IP-12-8026701/SOBS/VB02“ s ČEZ Distribucí.
- „Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č.
VPIC/MS/2020/00155“ s Cetin a.s.
- odvodnění cesty do Hášova háje.

Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva
bere na vědomí
- plnění příjmů a výdajů za období leden až srpen 2020
- 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
- zemní přípojku NN pro novostavbu 490/9 v centru – v obecním pozemku p.č. 3079
- odvodnění cesty do Hášova háje

Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva
ukládá
- starostovi prověřit možnost vodorovného značení před hasičskou zbrojnicí střed.

