ZÁPIS
z 21. zasedání obecního zastupitelstva Prostřední Bečva
konaného dne 7. prosince 2017, od 16.00 hodin
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu Bc. Uhlářovou Alici a Janu Vránovou, členy návrhové
komise Jaroslavu Mikulenkovou a Martina Stodůlku a zapisovatelku paní Radomilu
Kantorovou, pracovnici obecního úřadu.
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva
schvaluje
- program 21. zasedání:
- plnění příjmů a výdajů za období leden až listopad 2017
- 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 č. 2/2017
- cenu vodného pro rok 2018 ve výši 21,85 Kč včetně DPH
- zpracování projektu na úpravu zahrad v MŠ a ZŠ.
schvaluje s platností od 1. 1. 2018 měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí
neuvolněných členů zastupitelstva obce:
a) neuvolnění členové zastupitelstva obce – 1534,- Kč měsíčně, dle příslušného
nařízení vlády
b) členové výborů, komisí a zvláštních orgánů – 2557,- Kč, dle příslušného zákona
c) předsedové výborů, komisí a zvláštních orgánů – 3068,- měsíčně, dle příslušného
zákona
Zastupitelstvo obce v souladu s § 77 odst. 3 písm. a) zákona o obcích stanoví, že při
souběhu dvou funkcí či více funkcí se odměna neuvolněnému členu zastupitelstva
obce poskytne pouze za výkon funkce, za níž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží
nejvyšší odměna
- dodatek č. 1 k bezúročné půjčce FK Prostřední Bečva, spočívající v prodloužení
splatnosti celé půjčky do 31. 12. 2018
- bezúplatné nabytí nemovitosti hlavní polní cesta C2 a vedlejší polní cesta C1 v k. ú.
Prostřední Bečva od České republiky – Státního pozemkového úřadu do majetku obce
v účetní hodnotě 3,334.290,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu k podpisu Protokolu
po předání a převzetí Hlavní polní cesty C2 a vedlejší polní cesty C1 v k. ú. Prostřední
Bečva
- Smlouvu o zřízení věcného břemene 68625_2/VB, uzavřena s GasNet, s. r. o., Klíšská
940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
- rozpočtové opatření č. 4/2017
- předběžné rozpočtové opatření č. 5/2017pro operace za období od 1. 12. 2017 do 31.
12. 2017 bez určení konkrétní výše v Kč pro tyto rozpočtové změny:
• přijetí a případné realizace výdajů účelově poskytnutých transferů
• změny v rozpočtu v důsledku upřesnění členění dle platné rozpočtové skladby
v případech přesunů příjmů a výdajů. Provedené rozpočtové změny budou
předloženy v konkrétních částkách ke schválení zastupitelstvu na prvním zasedání
v roce 2017

Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva
bere na vědomí
- plnění minulého usnesení
- kalkulaci vodného pro rok 2018
- závěrečnou zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí
Horní Bečva a Prostřední Bečva
- závěrečnou zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Rožnovsko
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva
ukládá
- starostovi obce projednat se SÚS rozhrnování sněhu u autobusových zastávek

