ZÁPIS
z 8. zasedání obecního zastupitelstva Prostřední Bečva
konaného dne 12. prosince 2019, od 16.00 hodin
ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Osmé zasedání zastupitelstva obce Prostřední Bečva bylo zahájeno v 16.00 hodin starostou
obce Ing. Radimem Gálikem. (dále starosta).
Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem. Pozvánky byly
zastupitelům doručeny nejméně týden před zasedáním. Současně byla pozvánka zveřejněna na
úřední desce obecního úřadu Prostřední Bečva v souladu se zákonem na dobu nejméně 7 dní,
a to od 5. 12. 2019 do 12. 12. 2019 a zveřejněna na elektronické desce.
Starosta z prezenční listiny (příloha 1) přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že
přítomno je 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu 11 všech členů zastupitelstva), takže
zastupitelstvo je usnášení schopné.
Omluven: Bc. Křenek Petr
Pozdní příchod: Bc. Uhlářová Alice – 16.15; Mgr. Juříčková Zdenka – 16.20
Dřívější odchod: 0
Na zasedání zastupitelstva byl jeden host.
URČENÍ OVĚŘOVATELŮ A ZAPISOVATELE
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.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva určuje ověřovateli: Ing. Žitník Radek, Fárek Milan,
členy návrhové komise: Ing. Mikulenka Jan, Barabáš Vlastimil a zapisovatelku paní Ing.
Moniku Vrbkovou, pracovnici obecního úřadu.
Výsledek hlasování:
Pro 8
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno
SCHVÁLENÍ PROGRAMU
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Před hlasováním dal
starosta možnost vyjádřit se přítomným. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na
doplnění. Starosta dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva schvaluje následující program 8. zasedání:
1. Kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání
2. Plnění příjmů a výdajů za 01-11/2019
3. Rozpočtové provizorium
4. Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích
5. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku systému shromažďování sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
6. Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce
7. Stanovení ceny vodného a stočného

8. Bezúplatný převod pozemku p. č. 3087/3, k. ú. Prostřední Bečva do majetku Zlínského
kraje
9. Informace o lokalitě Pustevny
10. Investiční akce
11. Rozpočtové opatření č. 4 pro rok 2019
12. Pověření k rozpočtovému opatření č. 5 pro rok 2019
13. Různé
14. Diskuze
Výsledek hlasování: Pro 8
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno
BOD I. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ
Informovala místostarostka.
- Není žádný bod k projednávání
Host: příkopy kolem cesty do Bacova, propustky jsou silně znečištěné? Odpověď- odeslal se
dopis na Ředitelství silnic a na Zlínský kraj, doposud žádná odpověď.
Fárek: něco je už hotové, to dělali cestaři sami? Odpověď: na něco byli upozorněni, to je
hotové.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi zajistit vyčištění příkopu kolem silnice do Bacova
Usnesení č. 3 bylo uloženo
BOD II. PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA 01-11/2019
informoval starosta: (příloha 2).
Plnění příjmů a výdajů
Příjmy: 44 855 053,26
Výdaje: 48 989 440,51
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva schvaluje plnění příjmů a výdajů za období leden až
listopad 2019
Výsledek hlasování:
Pro 10
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno
BOD III. ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM
informoval starosta
Obec hospodaří z kraje roku podle rozpočtového provizoria. Návrh rozpočtu se bude
schvalovat koncem února a rozpočet v březnu.
Pravidla provizoria, 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
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva schvaluje rozpočtové provizorium a jeho pravidla
Výsledek hlasování:
Pro 10
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno

BOD IV. OZV O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH
Informoval starosta.
Jsou to poplatky vybírané obcí. Je jich dost, ale většinu z nich obec nevyužívá (stejně jako
jiné obce). Vybíráme poplatek ze psů, z využívání veřejného prostranství a z ubytování. Došlo
ke změně některých zákonů, proto musíme OZV upravit.
Poplatek ze psů – upřesnění poplatníků. Výše zůstává stejná – 100,- Kč za jednoho a 150,Kč za druhého a každého dalšího
Poplatek z pobytu – je nový, dříve to byl rekreační poplatek (15,- Kč) a poplatek z ubytovací
kapacity. Vše zrušeno a sloučeno v jeden poplatek = z pobytu. Návrh poplatku ve výši 20,Kč (odpovídá předchozí vyhlášce).
Místostarostka: senioři (osoby nad 70 let) jsou úplně osvobozeni – v předchozí platili 5,- Kč
za lůžko.
Poplatek z užívání veřejného prostranství – zůstává úplně stejný, nemění se.
Fárek: vybírají se nějaké poplatky z ubytovací kapacity? Odpověď: ano vybírají. Bude se více
kontrolovat. Výše poplatku od roku 2021 je možná až 50,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o
místních poplatcích.
Výsledek hlasování:
Pro 10
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno
BOD V. OZV O POPLATKU ZA LIKVIDACI ODPAD
Informoval starosta.
Do našeho systému jsme se snažili zakomponovat i pevný domovní odpad. Podle toho by byli
zvýhodněni občané, kteří se snaží vyprodukovat co nejméně odpadu.
Stanovili jsme tři tarifní pásma.
Nejnižší – pokryje zhruba polovinu domácností – poplatek je stejný – 450,- Kč
Vyšší pásmo – poplatek se zvedá na 500,- Kč
Nejvyšší pásmo – občané, kteří netřídí odpad a mají odpadu nejvíce – 550,- Kč
Při svozu máme přesné informace o každé domácnosti, kolik má jakého odpadu. Můžeme si
přepočítat počet popelnic na každého člena domácnosti, z toho se vychází. Klíč k posuzování:
zohlednily se domácnosti jedno (10 popelnic) a dvoučlenné (7,5 popelnic) a od tříčlenné je
hranice 6 popelnic na domácnost. Pokud vychází vyšší počet popelnic na člena, přejdou do
vyššího tarifního pásma. Od 9 popelnic a více na člena domácnosti budou spadat do
nejvyššího tarifu.
Ing. Žitník: tříděný odpad zůstane stejný? Odpověď – ano tříděný bude stejně posuzovaný.
Starosta: upustí se od sledování naplněnosti popelnic, ale rozešlou se lidem žetony, pro
případ, že nebudou chtít vyvézt popelnici. Občané si budou sami řídit, kdy budou chtít nádobu
vyvézt. Slevy se projeví až v roce 2020.
Fárek: žetony se rozešlou všem? Není to zbytečné, když budu chtít, v den svozu ji vytáhnu a
bude. Odpověď: ne všichni mají popelnice schované a vytahují je v den svozu.
Mgr. Juříčková: lidé si na to zvyknou.
Starosta: u nás je množství komunálního odpadu zavádějící, máme přes 400 chat. My nebude
mít nikdy menší komunální odpad než obce, které nemají chaty.

Místostarostka: my máme stále rezervy i v tříděném odpadu. Jsou obce, které na tento odpad
nedoplácí. My dostáváme cca 160 tis. Kč za tříděný odpad, obec Trojanovice až 400 tis. Kč.
Barabáš: co se týká černých skládek – nejvíce jsou v Bacově, v lese, jak se jede na Cihlář.
Bioodpad, vše vozí do lesa. Odpověď: musí se to řešit asi fotopastmi.
Starosta: ještě je u nás dost domácností, kde se sváží odpad jen v sezóně. V zimě dávají odpad
do černých pytlů. Budou mít svozů málo, budou spadat do nejnižší kategorie.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
Výsledek hlasování:
Pro 10
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 7 schváleno
BOD. VI. OZV O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Informoval starosta.
Vyhláška, která popisuje, jak mají občané s odpadem nakládat. Je aktualizovaná o stavební
suť, oleje a tuky. Stavební suť bude zpoplatněna.
Stodůlka: nebude vhodnější umístit do dvora nějakou váhu? Odpověď: většinou vozí na
vozíku. Je to zase služba pro občany. Bude to jen pro drobný stavební odpad, ne
z celého bytu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva schvaluje 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
Výsledek hlasování:
Pro 10
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno
BOD. VII. STANOVENÍ CENY STOČNÉHO A VODNÉHO
Informoval starosta.
Kontrola z finančního úřadu na cenu vody (nelze mít nepřiměřený zisk). Dostali jsme dotace
na rekonstrukci úpravny voda. S tím jsme se zavázali, že si za deset let naspoříme 2,18 mil.
Kč na případnou opravu úpravny. Vše je zakalkulováno.
Celkem za letošní rok náklady - 1,634 tis. Kč.
Částka se musí podělit množstvím fakturované vody = 25,45 bez DPH.
Od 1. 5. 2020 dochází ke změně sazby za vodu na 10%. Budeme fakturovat v červenci
s nižším DPH. Zdražíme na 28,- Kč/m3 (+3,- Kč).
Cenově jsme daleko níž než celorepublikový průměr.
Částky, které naspoříme, můžeme používat dřív než za deset let, ale jen na obnovu, ne na
opravy. Jen na zhodnocení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva bere na vědomí kalkulaci cen vodného a stočného pro
rok 2020 dle tabulky č. 1
Usnesení č. 9 bylo vzato na vědomí

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva schvaluje cenu vodného na rok 2020 ve výši 28,- Kč
včetně 10 % DPH
Výsledek hlasování:
Pro 10
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno
Stočné – informoval starosta.
Je to stejné, cenu nemůžeme ovlivnit. Stočné kalkuluje Kanalizace Bečva s.r.o. (hospodaří s
dotačními financemi na kanalizaci).
Cena stočného 2019 – 30,- Kč, v roce 2020 31,- Kč s DPH
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva schvaluje cenu stočného na rok 2020 ve výši 31,- Kč
včetně 10 % DPH
Výsledek hlasování:
Pro 10
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno
BOD VIII. BEZÚPLATNÝ PŘEVOD POZEMKU
Informoval starosta.
Jedná se o pozemek č. 3087/3 – cesta na Pustevny (u Bártka). Již v loňském roce se jednalo o
bezúplatném převodu. Převod se nemohl uskutečnit, byla udělaná chyba v záměru. Bylo
napsáno záměr na prodej a ne na bezúplatný převod.
Vše se musí ještě jednou schválit. Záměr na bezúplatný převod už visí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva schvaluje 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
Výsledek hlasování:
Pro 10
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno
BOD IX. INFORMACE K LOKALITĚ PUSTEVNY
informoval starosta
Jsme v úzkém kontaktu s Krajem moravskoslezským a Zlínským. Oba kraje mají schválené
memorandum, kdy chtějí pomáhat s Pustevnami. Dohoda - obce Prostřední Bečva a
Trojanovice budou souhlasit s memorandem. Dále si zřídí obce fond, který bude přímo
souviset s obnovou Pusteven. Oba kraje do fondu příští rok přispějí po 500 tis. Kč na placení
projektů, obě obce přispějí po 100 tis. Kč. Každý rok by přibylo na fondu 1,2 mil. Kč.
Oba kraje nám z těchto peněz budou hradit různé projekty (nejen Pustevny, ale i naše projekty
související s Pustevnami). Mohli bychom dokončit projekt návštěvnického centra Pustevny.
Mohli bychom zaměstnat manažera, který by pomáhal (DPP).
Problémů je hodně – nejsou vymezeny hranice obcí ani krajů, lesy ČR s biskupskými lesy atd.
To vše je problém s výstavbami.
Ministerstvo pro místní rozvoj má zpracovaný projekt Pusteven, existuje studie, která bude
zanesena do podkladů, které budou sloužit pro dotace. Např. veškerý prodej a trhy by se
odehrávaly přímo nad parkovištěm.

Studie je velice dobře zpracovaná – od cesty na Martinák, na Radhošť i Skalikova louka.
Stodůlka – rozšířili i parkovací místa do dalších částí? Odpověď – rozšířili nad parkovištěm
atd.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva bere na vědomí informace o činnostech souvisejících
s lokalitou Pustevny.1
Usnesení č. 13 bylo vzato na vědomí
BOD X. INVESTIČNÍ AKCE
Informoval starosta
MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ U MŠ
Dokončeno.
ZAHRADA MŠ
Bylo výběrové řízení. Přihlásila se jedna firma s vysokou nabídkou. Udělalo se nové výběrové
řízení, už byly firmy dvě – ušetřilo se 50 tis. Kč. Vyhrála firma Navrátil ze Zlína.
CHODNÍK NA NOVOU
Už jsou všechna potřebná vyjádření k projektu. Je to na stavebním úřadě. V příštím roce by
mohlo být stavební povolení.
PAVILON ZŠ
Staví se, dokončení únor, březen. Nainstalují se počítače a nábytek. V květnu by mohl být
pavilon otevřen.
CYKLOSTEZKA
Od ZŠ směr Hutisko. Podali jsme další žádost. Opět je malá naděje, že uspějeme.
DŮM NA NÁVSI
Bourání dokončeno, vše odvezeno. Je tam velký prostor.
SOCIÁLNÍ BYTY
Je hotova dokumentace na provedení stavby. Bude se soutěžit přes zimu zhotovitel, aby se
mohlo na jaře začít stavět.
SENIOR TAXI
Kontakt s panem Rybárem, který provozuje na Horní Bečvě. Vše by se mohlo spustit koncem
února.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva bere na vědomí informace o investičních akcích
Usnesení č. 14 bylo vzato na vědomí
BOD XI. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 4 NA ROK 2019
Informoval starosta (příloha č. 3)
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva schvaluje rozpočtové opatření č. 4 pro rok 2019
Výsledek hlasování:
Pro 10
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 15 bylo schváleno
BOD XII. POVĚŘENÍ K ROZPOČTOVÉMU OPATŘENÍ Č. 5
Informoval starosta (příloha č. 4)
Je poslední zastupitelstvo. Do konce roku dojde ještě ke změnám v rozpočtu, proto je nutné
schválit předběžné rozpočtové opatření.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva schvaluje 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
Výsledek hlasování:
Pro 10
Usnesení č. 16 bylo schváleno

Proti 0

Zdrželi se 0

BOD XII. RŮZNÉ
Informoval starosta
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Před rokem byla přijata pracovní síla na místo paní účetní po jejím odchodu do důchodu.
Současně vypomáhá v pokladně. V mezidobí se bude zaučovat v účetnictví. V pokladně je
stále práce a nelze se zaučovat v účetnictví. Paní Křenková odchází do důchodu v dubnu
2021. Návrh – do března všechny poplatky a od března nová síla do pokladny. Bude se
zaučovat v účetnictví. Místo v pokladně bude dočasné, pokud se síla osvědčí, zůstane. Pokud
odejde účetní dřív, síla v pokladně zůstane a pokladní převezme účetnictví. Na rok se přijme
ještě jedna síla, práce přibývá. Přijetí od 1. 3. 2020 do 30. 4. 2021 na dobu určitou.
Bc. Uhlářová: pokud je to potřeba na zaučení, tak se to musí udělat. Musí být vzájemná
spolupráce
Stodůlka: udělat to jako před tím, dát to do podatelny? Odpověď: vedla to rok, ale bylo to
náročné, nestíhala svou práci
Starosta: když se přijímala paní na pokladnu, byly jsme jedna s mála obcí, kde byly jen dvě
pracovnice. Teď se síla přijme jen na rok, díky tomu zaučení. Po roce budou opět jen tři
pracovnice.
Bc. Uhlářová: pokud to půjde, upřednostňuji přijmout někoho z obce, ne ze sousedních
vesnic. Odpověď: na místo pokladní se asi někdo najde z obce
Fárek: kde bude sedět? Odpověď: paní bude sedět s účetní
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva schvaluje Přijetí jednoho zaměstnance do pokladny
obecního úřadu na dobu od 1. 3. 2020 do 30. 4. 2021
Výsledek hlasování:
Pro 10
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 17 bylo schváleno

ZÁVĚREČNÝ ÚČET DOBROVOLNÉHO SVAZKU HORNÍ BEČVA A PROSTŘEDNÍ
BEČVA
Informoval starosta. (příloha č. 5)
Na minulém zasedání jsme vzali na vědomí návrh na závěrečný účet Mikroregionu. Dnes
bychom měli vzít na vědomí závěrečný účet dobrovolného svazku.
Platí se za provoz kanalizace, která je v majetku svazku. Na oplátku se vybírá stočné. Provádí
se každoroční přezkoumání hospodaření.
Na účtu je 800 tis. Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva bere na vědomí závěrečný účet o výsledku přezkoumání
hospodaření Dobrovolného svazku Prostřední Bečva a Horní Bečva
Usnesení č. 18 bylo vzato na vědomí
RADARY
Informoval starosta
V Rožnově jsou radary – 4 místa a jeden radar. Samotné pořízení se vším – cca 2 mil. Kč.
V Mikroregionu rožnovsko se řešilo, že by některé obce měly zájem o radary. Zájem máme
my, i Dolní a Horní Bečva. Město nabízí, podmínkou je zaplacení místa (220tis.Kč za
sloupek). U nás by se vyřešil přechod u zbrojnice. Byly by tři místa ve třech obcích, a točil by
se tam jeden radar.
Jsou připraveni pořídit ještě jeden radar, který by byli ochotni umístit do obcí, které o to
budou mít zájem. Rožnov na pokutách vydělává cca 1 mil. Kč měsíčně. Co se týká vybraných
pokut, půjdou vždy do Rožnova (ze zákona pokuty řeší jen obec s rozšířenou působností).
Město se nebrání použít peníze v jiném resortu (soc. služby apod.)
Začínají s tím i ve Valašském Meziříčí, protože okolní obce o to mají také zájem.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva schvaluje podání žádosti Městu Rožnov o připojení se
k radarovému měření na území naší obce
Výsledek hlasování:
Pro 10
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 19 bylo schváleno
KOLOBĚŽKA CUP
Informoval starosta
Žádost pana Jana Mazocha o příspěvek na pořádání akce Koloběžka cup 2020. V loňském
roce jsme také přispěli. Návrh: 20.000,- Kč
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč panu
Janu Mazochovi na pořádání akce Koloběžka cup v roce 2020
Výsledek hlasování:
Pro 10
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 20 bylo schváleno
FINANCE NA VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ
Informoval starosta
Fotbalovému klubu na zaplacení víceúčelového kříště u MŠ chybí 205 tis. Kč. Měli bychom
jim prostřednictvím dotace tyto peníze poskytnout.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace FK Prostřední
Bečva, z.s. ve výši 205.000,- Kč na výstavbu multifunkčního hřiště u MŠ
Výsledek hlasování:
Pro 10
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 21 bylo schváleno
BOD VIII. DISKUZE
místostarostka:
- byla oceněna paní, která se stará o syna, na Kraji za péči o syna.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva bere na vědomí ocenění Krajského úřadu paní za péči o
syna v oblasti pečující osoby.
Usnesení č. 22 bylo vzato na vědomí
-

Žádost 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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje 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
Výsledek hlasování:
Pro 10
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 23 bylo schváleno
-

Informace o územním plánu – územní plán je na stavebním úřadu na odboru územního
plánování. Jsou zapracování připomínky, nyní se zpracovávají a budou pozvány
dotčené orgány na jednání k vyjádření.
Čistopis je k nahlédnutí na obci nebo na stavebním úřadě

Stodůlka: podařilo se přesvědčit některé majitele o změnách? Odpověď: něco mála ano,
nebyly to moc velké plochy. Žádosti se hodně vypustily a odebraly.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva bere na vědomí informaci o územním plánu.
Usnesení č. 24 bylo vzato na vědomí
-

Paní Hollainová končí prosincem 2019 se zpravodajem. Pokud se nenajde, bude se
dělat na obecním úřadě.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva bere na vědomí informaci o místě redaktora zpravodaje
obce
Usnesení č. 25 bylo vzato na vědomí
-

Od 15. 12. 2019 bude velká změna v dopravě. Bude jezdit ARIVA. Bude komplikace
v jízdenkách. Musí se řešit jen do Val. Meziříčí a potom dál. Budou se nakupovat u
každého dopravce zvlášť. Cenu jízdného bude určovat kraj, doposud si to určoval
každý dopravce sám.
Starosta: to byly změny vlaků, měla dojít i změna autobusů, ale soutěž bylo napadeno.

Návaznost autobusů na vlaky nebude nejméně dva roky.
Ing. Žitník: dříve to bylo v návaznosti spoje autobusů a vlaků. Teď to bude ještě horší.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva bere na vědomí informaci o změnách železniční dopravy
na trase Rožnov – Valašské meziříčí.
Usnesení č. 26 bylo vzato na vědomí
Ing. Žitník:
- Poděkování za cestu
- Dodávka pro hasiče bude? Odpověď: ano bude co nejdříve
- Bude cyklostezka do Kněhyň, na které straně? Odpověď: na pravé straně, bude
s chodníkem.
Ing. Žitník: pokud bude cyklostezka s chodníkem, nebudou souhlasit, chodci budou
v nevýhodě. Na Pustevny je obrovský provoz, nebude to možné pro chodce.
Budou kolize, nebezpečné. Odpověď: bude se o tom diskutovat. Dohoda s Horní
Bečvou, bude se na tom podílet. Chodník bude 3m, bude dostatečně široký, v
Karlovicích to řeší až po Soláň a je to tam velice frekventované. Je to daleko
jednodušší řešení než budovat chodník zvlášť a potom cyklostezku. Do dubna
2021 je udržitelnost cesty. Bude se projektovat, aby to bylo hotova, až uplyne
udržitelnost. Projednání zařadíme jako samostatný bod do zasedání zastupitelstva
v příštím roce.
Ing. Žitník: kde bude končit? Pokud bude jen dva kilometry a pak nepovede nikam, není
k ničemu. Odpověď: bude končit u zastávky u Skokana. Nebude se řešit až na
Pustevny. V Karlovicích je to po poslední barák a dále si to každý musí řešit sám.
Barabáš: mladé stromy v lese budou ohroženy okusem, hlavně jedle. Odpověď: zajistíme
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi zajistit ošetření mladých stromků proti okusu zvěří
Usnesení č. 27 bylo uloženo
Stodůlka:
- pošťačka se ptá, jak to bude se zimní údržbou, autem se těžko dostávala na Adámky.
Odpověď: bude zajištěn
Host:
- jak bude zajištěn provoz Bacova, chodí tam školka a je to nebezpečné. Odpověď: je to
složité, není tam dost místa. Bude se počítat do rozpočtu na rok 2020.
- Křižovatka u zbrojnice už je hotová, záliv do Bacova bude? Odpověď: ano, už je to
hotové
V Prostřední Bečvě 12.12. 2019

………………………………………..
Ing. Žitník Radek, Fárek Milan

…………………………….
starosta Ing. Radim Gálik

