USNESENÍ
z 4. zasedání obecního zastupitelstva Prostřední Bečva
konaného dne 28. března 2019, od 16.00 hodin
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu: Vránovou Janu, Bc. Křenka Petra, členy návrhové
komise: Mgr. Juříčkovou Zdenku, Vlastimila Barabáše a zapisovatelku paní Radomilu
Kantorovou, pracovnici obecního úřadu
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva
Schvaluje
- ověřovateli: Vránovou Janu, Bc. Křenka Petra, členy návrhové komise: Mgr.
Juříčkovou Zdenku, Vlastimila Barabáše a zapisovatelku paní Radomilu Kantorovou,
pracovnici obecního úřadu.
- program 4. zasedání
- plnění příjmů a výdajů za období leden až únor 2019
- rozpočtové opatření č. 5.
- rozpočet na rok 2019 (příloha č. 3)
- střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2020-2021
- rozpočet sociálního fondu obce na rok 2019
- nápravná opatření k chybám zjištěným při přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
- pořadník oprav cest pro rok 2019 dle přílohy
- OZV č. 1/2019, kterou se stanovují výjimečné případy vymezení kratší doby nočního
klidu dle přílohy (příloha č. 8)
- plán financování obnovy vodovodu a kanalizace obce Prostřední Bečva
- finanční dar na péči o postiženého syna ve výši 50.000,- Kč
- kupní smlouvu o převodu nemovitých věcí na prodej pozemku parc. č. 941/1 a
pozemku parc. č. 3097/9 dle geom. plánu. č. 2742-53/2018 za cenu 66 380,-Kč
- kupní smlouvu o převodu nemovité věci uzavřenou na prodej pozemku parc. č.
3097/10 dle geom. plánu. č. 2742-53/2018 za cenu 14 400,-Kč
- kupní smlouvu o převodu nemovitých věcí uzavřenou s FK Prostřední Bečva, z. s. na
koupi pozemků a budov v areálu kempu Kněhyně mimo stavby č. ev. 188 stojící na
pozemcích st. 878/1, st. 1523, st. 1524 a stavby bez č. ev. stojící na pozemku st. 1522
za dohodnutou cenu 2 500 000,-Kč dle přílohy č. 12
- darovací smlouvu uzavřenou s FK Prostřední Bečva, z. s. na bezplatný převod
(darování) stavby č. ev. 188 stojící na pozemcích st. 878/1, st. 1523, st. 1524 a
stavby bez č. ev. stojící na pozemku st. 1522
- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
- Zřizovací listinu organizační složky obce Kemp pod Pustevnami (příloha č. 15)
- smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č. 2/2019 (příloha č. 16)
- smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č. 3/2019 (příloha č. 17)
- smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č. 4/2019 (příloha č. 18)
- přijetí 1 pracovníka zařazeného do obecního úřadu do pozice mistr/dělník
- smlouvu o poskytnutí dotace č. D/0066/2019/KH uzavřenou se Zlínským krajem na
pořízení hasičského vybavení (příloha č. 19)
- smlouvu o spolupráci obcí uzavřenou s Trojanovicemi za účelem rozvoje lokality
Pustevny (příloha č. 20)
- seznam projektů připravovaných k realizaci na Pustevnách
- zrušení usnesení zastupitelstva obce č. 18 ze třetího zasedání ze dne 28. 2. 2019
- DPP pro pana Milana Fárka na reorganizaci archivu obce ve výši 45 000,-Kč

-

kupní smlouvu o převodu nemovité věci na prodej pozemku parc. č. 42/12 o výměře
206m2 za cenu 1,-Kč (příloha č. 21)
kupní smlouvu o převodu nemovité věci na prodej pozemku parc. č. 42/22 o výměře
65m2 za cenu 1,-Kč (příloha č.22)
kupní smlouvu o převodu nemovité věci na prodej pozemku parc. č. 3093/12 o výměře
378m2 za cenu 11 340,-Kč (příloha č. 23)

Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva
Ruší
- usnesení zastupitelstva obce č. 9 ze třetího zasedání ze dne 28. 2. 2019

Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva
bere na vědomí
- kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání
- rozpočet na zprovoznění a převod kempu Kněhyně
- řešení zastávky u SDH střed
- představení projektu vstupní brány Pustevny firmou HENKAI
- informaci o využití vícemístného automobilu hasičů
- informaci o budoucím projektu jímání vody v lomu Kněhyně
- informaci o zprávě hodnotící komise sociálního fondu Mikroregionu Rožnovsko
- informaci o stavu zpracování nového územního plánu
- informaci o stavu komunikace nad Kubáni v Bacově
- informaci o připomínkách k provozování ohňostrojů po 22.00 hod.

