ZÁPIS
z 13. zasedání obecního zastupitelstva Prostřední Bečva
konaného dne 17. prosince 2020, od 16.00 hodin
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu: Mgr. Juříčková Zdenka, Ing. Mikulenka Jan, členy
návrhové komise: Ing. Žitník Radek, Barabáš Vlastimil a zapisovatelku paní Radomilu
Kantorovou pracovnici obecního úřadu.
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva
Schvaluje
- Mgr. Juříčková Zdenka, Ing. Mikulenka Jan, členy návrhové komise: Ing. Žitník
Radek, Barabáš Vlastimil a zapisovatelku paní Radomilu Kantorovou pracovnici
obecního úřadu.
- program 13. zasedání
- rozpočtové provizorium a jeho pravidla: Obec může:
• čerpat nekapitálové výdaje čtvrtletně do výše 25% skutečných nekapitálových
výdajů za předchozí rok
• čerpat výdaje u schválených investičních akcí podle uzavřených smluv o dílo
- „Obecně závaznou vyhlášku obce Prostřední Bečva č. 2/2020 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů“
- „Plán zimní údržby 2020-2021 místních a účelových komunikací obce Prostřední
Bečva“
- cenu vodného na rok 2021 ve výši 31,00,-Kč včetně DPH
- cenu stočného na rok 2021 ve výši 31,00,-Kč včetně DPH
- prodej pozemku parc. Č. 3089/48, k. ú. Prostřední Bečva o výměře 62m2 za cenu
200Kč/m2, celková cena 12 400,- koupi pozemků parc. Č. 629/5 a 633/10, k. ú. Prostřední Bečva o celkové výměře
102m2 za cenu 60Kč/m2, celková cena 6 120,-Kč
- koupi pozemků parc. Č. 521 a 523/6, k. ú. Prostřední Bečva, dle geometrického plánu
č. 2940-376/2020 o celkové výměře 379 m2 za cenu 150Kč/m2, celková cena 56 850,Kč
- prodej pozemku parc. Č. 327/22, k. ú. Prostřední Bečva o výměře 220m2 za cenu
100Kč/m2, celková cena 22 000,-Kč FK Prostřední Bečva, z. s., IČ: 48773930, sídlem
Prostřední Bečva 427, 756 56
- podání žádosti o dotaci akce „Pumptracková dráha v Prostřední Bečvě" do
Podprogramu MMR - 117D8210 - Podpora obnovy a rozvoje venkova
- schvaluje podání žádosti o dotaci akce „Oprava místní komunikace Prostřední Bečva
v úseku náves - obecní úřad" do Podprogramu MMR - 117D8210 - Podpora obnovy a
rozvoje venkova
- podání žádosti o dotaci akce „Oprava stávajícího parkoviště Prostřední Bečva u
obecního úřadu" do Podprogramu MMR - 117D8210 - Podpora obnovy a rozvoje
venkova
- strategii rozvoje obce
- souhlasí s odpuštěním nájmu pronajímateli nebytových prostor v budově
- rozpočtové opatření č. 3
- schvaluje předběžné rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu za rok 2020 pro operace za
období od 1. 12. 2020 do 31. 12. 2020 bez určení konkrétní výše v Kč pro tyto rozpočtové
změny:

• přijetí a případné realizace výdajů účelově poskytnutých transferů
• změny rozpočtu v důsledku upřesnění členění dle platné rozpočtové skladby v
případech přesunů příjmů a výdajů
a pověřuje starostu k jeho provedení. Provedené rozpočtové změny budou předloženy v
konkrétních částkách ke schválení zastupitelstvu na prvním zasedání roku 2021
- Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.
IP-12-8026895/VB/001, Prostřední Bečva, p.č.490/9, NNK“ pro kabelové vedení NN
k parc. č. 490/9

Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva
bere na vědomí
- plnění usnesení z minulého zasedání
- plnění příjmů a výdajů za období leden až listopad 2020
- vědomí kalkulaci vodného a stočného pro rok 2021 dle tabulky č. 1,
- informace o provozu Kempu pod Pustevnami
- informace o investičních akcích
- informace o radaru, závodících autech, kavárně a holičství

Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva
Ukládá
- starostovi řešit odvodnění lokality Fiuráškovice
- prověřit u KHS povolení akce Ledové sochy

