USNESENÍ
z 3. zasedání obecního zastupitelstva Prostřední Bečva
konaného dne 21. února 2019, od 16.00 hodin
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu: Fárek Milan, Ing. Mikulenka Jan, členy návrhové
komise: Ing. Žitník Radek, Stodůlka Martin, a zapisovatelku paní Radomilu Kantorovou,
pracovnici obecního úřadu.
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva
Schvaluje
- ověřovateli: Fárek Milan, Ing. Mikulenka Jan, členy návrhové komise: Ing. Žitník
Radek, Stodůlka Martin, a zapisovatelku paní Radomilu Kantorovou, pracovnici
obecního úřadu
- program 3. zasedání
- příjmů a výdajů za období leden až prosinec 2018
- rozpočtové opatření č. 5.
- návrh rozpočtu obce na rok 2019 (příloha č. 4)
- kupní smlouvu na koupi pozemků parc. č. 505/2 o výměře 9837m2 a 505/8 o výměře
27m2, k. ú. Prostřední Bečva za celkovou cenu 4 932 000,-Kč, jedná se o strategické
pozemky, které obci do budoucna umožní řešit výstavbu sportovní haly, bytových
domů, záchytného parkoviště pro Pustevny apod
- kupní smlouvu o převodu nemovitých věcí uzavřenou s FK Prostřední Bečva, z. s. na
koupi pozemků a budov v areálu kempu Kněhyně za dohodnutou cenu 2 500 000,-Kč
- darovací smlouvu uzavřenou s FK Prostřední Bečva, z. s. na bezúplatný převod
budovy č. p. 427 do majetku obce
- smlouvu o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu
- dohodu o vzájemných vztazích vlastníků provozně souvisejících kanalizací
- podání žádosti o dotaci na akci „Stavební úpravy místní komunikace na pozemcích p.
č. 3109/1 a 3119/1 v k. ú. Prostřední Bečva“ do Podprogramu MMR - 117D8210 Podpora obnovy a rozvoje venkova
- první variant úpravy zastávek u hasičské zbrojnice střed bez přesunu zastávky
- odměnu starostovi obce ve výši 75.000,- Kč za zdárné čerpání dotací
- finanční dar Milanu Fárkovi ve výši 45.000,- Kč
- schvaluje záměr provozovat si autokemp Kněhyně obcí případně jí zřízenou organizací
- pronájem nebytových prostor budovy č. p. 610 včetně přilehlé zahrádky za účelem
provozování bufetu za cenu 100 000,-Kč/rok pro pana Jindřicha Růžičku na dobu od
6. 5. 2019 do 31. 12. 2024
- navýšení pokladního limitu na 250 000,-Kč
- dotaci na pořádání KoloběžkyCup ve výši 20.000,-Kč
- bezúplatné nabytí části silnice III/4837, v délce 0,254 km, ve staničení 9,559 – 9,813
(od točny autobusů po hranici okresů) umístěnou na pozemku p. č. 3141/7 odděleného
z původního pozemku p. č. 3141/5 geometrickým plánem č. 2761- 7571/2018
odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský
kraj pro obec a k. ú. Prostřední Bečva a pozemku p. č. 2999/17 zapsaném v katastru
nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
pro obec a k. ú. Prostřední Bečva , z vlastnictví Zlínského kraje do vlastnictví obce
Prostřední Bečva. –
- bezúplatné nabytí pozemku včetně veškerých součástí a příslušenství: pozemku p. č.
3141/7 o výměře 5838 m2, odděleného z původního pozemku p. č. 3141/5
geometrickým plánem č. 2761 -7571/2018 odsouhlaseným příslušným katastrálním

-

pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Prostřední Bečva
z vlastnictví Zlínského kraje do vlastnictví obce Prostřední Bečva.
koupi par.č. 3093/19 o výměře 77m2 a par.č. 563/2 o výměře 51m2 za cenu 1,- kč/m2.
vyhlášení záměru na prodej části pozemku par.č. 1916/12 za cenu obvyklou v místě

Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva
Stanoví
- v souladu se zákonem o obcích stanoví odměny za výkon funkce členů výborů, kteří
současně nejsou členy zastupitelstva ve výši 2 000,- Kč měsíčně. ZO v souladu se
zákonem o obcích stanoví, že odměny za výkon funkce členů výborů, kteří současně
nejsou členy zastupitelstva se budou poskytovat od 1. 3. 2019.

Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva
bere na vědomí
- připomínky k nedostatečné kapacitě zubní ordinace pro místní občany
- kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání
- informaci o projektu chodníku kolem I/35 od kostela na Novou
- investiční akce
- informaci o přípravě obecních slavností dne 22.6.2019
- o průběhu realizace územního plánu.
- informaci o provozování knihovny.
- informaci o nutnosti odvodnění a opravy MK u Mikulenků

Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva
Ukládá
- starostovi zahájit přípravné práce a najít vhodné zaměstnance, abychom mohli kemp
v květnu případně červnu otevřít
- starostovi zajistit opravu zábradlí u lávky u SÚS
- starostovi zajistit opravu propadlé komunikace po realizaci kanalizace v Bacově
- ukládá místostarostce zajistit vypínání veřejného osvětlení přes noc
- starostovi zajistit rozšíření cesty na Suchou pro zimní údržbu
- starostovi řešit projekt parkoviště u MŠ Kněhyně

