USNESENÍ
z 8. zasedání obecního zastupitelstva Prostřední Bečva
konaného dne 12. prosince 2019, od 16.00 hodin

Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu: Ing. Žitník Radek, Fárek Milan, členy návrhové
komise: Ing. Mikulenka Jan, Barabáš Vlastimil a zapisovatelku paní Ing. Moniku Vrbkovou,
pracovnici obecního úřadu.
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva
Schvaluje
- ověřovateli: Ing. Žitník Radek, Fárek Milan, členy návrhové komise: Ing. Mikulenka
Jan, Barabáš Vlastimil a zapisovatelku paní Ing. Moniku Vrbkovou, pracovnici
obecního úřadu.
- program 8. zasedání
- plnění příjmů a výdajů za období leden až listopad 2019
- rozpočtové provizorium a jeho pravidla
- obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místních poplatcích.
- obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
- obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem
- cenu vodného na rok 2020 ve výši 28,- Kč včetně 10 % DPH
- cenu stočného na rok 2020 ve výši 31,- Kč včetně 10 % DPH
- bezúplatný převod pozemku p.č. 3087/3, ostatní plocha – ostatní komunikace, o
výměře 250m2, vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Prostřední Bečva, z vlastnictví
obce Prostřední Bečva č. p. 272, 756 56 Prostřední Bečva do vlastnictví Zlínského
kraje, Třída Tomáše bati 21, 760 21 Zlín
- rozpočtové opatření č. 4 pro rok 2019
- předběžné rozpočtové opatření č. 5 za rok 2019 pro operace za období od 1. 12. 2019
do 31. 12. 2019 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 2020
- Přijetí jednoho zaměstnance do pokladny obecního úřadu na dobu od 1. 3. 2020 do 30.
4. 2021
- podání žádosti Městu Rožnov o připojení se k radarovému měření na území naší obce
- poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč na pořádání akce Koloběžka cup v roce 2020
- smlouvu o poskytnutí dotace FK Prostřední Bečva, z.s. ve výši 205.000,- Kč na
výstavbu multifunkčního hřiště u MŠ
- smlouva s povodím o zřízení služebnosti GP č. 2618/2019-SML p.č. 3119/32 na
přípojku na vodu a kanalizaci u sběrného dvora za poplatek 5.000,- Kč

Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva
bere na vědomí
- kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání
- kalkulaci cen vodného a stočného pro rok 2020 dle tabulky č. 1
- informace o činnostech souvisejících s lokalitou Pustevny.1
- informace o investičních akcích
- závěrečný účet o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku Prostřední
Bečva a Horní Bečva
- ocenění Krajského úřadu za péči o syna v oblasti pečující osoby.
- informaci o územním plánu
- informaci o místě redaktora zpravodaje obce
- informaci o změnách železniční dopravy na trase Rožnov – Valašské meziříčí.
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva
ukládá
- starostovi zajistit vyčištění příkopu kolem silnice do Bacova
- starostovi zajistit ošetření mladých stromků proti okusu zvěří

