ZÁPIS
z 9. zasedání obecního zastupitelstva Prostřední Bečva
konaného dne 13. února 2020, 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 6. 2. 2019 do 13. 2. 2020 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: Fárek Milan
Pozdní příchod: Ing. Žitník Radek – 16.10; Mgr. Juříčková Zdenka – 16.20
Dřívější odchod: 0
Na zasedání zastupitelstva byl šest hostů.
URČENÍ OVĚŘOVATELŮ A ZAPISOVATELE
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu: Vránovou Janu, Stodůlku Martina, členy návrhové
komise: Bc. Uhlářovou Alici, Bc. Křenka Petra a zapisovatelku paní Radomilu Kantorovou,
pracovnici obecního úřadu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva určuje ověřovateli: Vránovou Janu, Stodůlku Martina,
členy návrhové komise: Bc. Uhlářovou Alici, Bc. Křenka Petra a zapisovatelku paní Radomilu
Kantorovou 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.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva schvaluje následující program 9. zasedání:
1. Kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání
2. Plnění příjmů a výdajů za 01-12/2019
3. Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2019
4. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2020
5. Memorandum o spolupráci na rozvoji Pusteven
6. Statut fondu Pustevny
7. Pumptracková dráha
8. Plán financování vodovodů a kanalizací
9. Strategický plán obce
10. Chodník/ cyklostezka Kněhyně
11. Investiční akce

12. Pronájem části bývalé školy v Bacově
13. Příspěvek na opravu kostela
14. Různé
15. Diskuze
Ing. Mikulenka: doplnění programu o bod – rozdělení JPO na dvě selektivní jednotky
Starosta: program bude doplněn o výše uvedený bod.
Výsledek hlasování: Pro 8
Usnesení č. 2 bylo schváleno

Proti 0

Zdrželi se 0

BOD I. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ
Informovala místostarostka.
- Starosta: ošetření mladých stromů proti okusu – lesní hospodář do zimy udělal, hotovo
- Vyčištění příkopu v Bacově – připravuje se, bude se provádět, kontrola příští zasedání
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu plnění usnesení
Usnesení č. 3 bylo vzato na vědomí
BOD II. PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA 01-12/2019
informoval starosta: (příloha 2).
Plnění příjmů a výdajů
Příjmy: 52 131 409,83
Výdaje: 53 293 884,96
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva bere na vědomí plnění příjmů a výdajů za období leden
až prosinec 2019
Usnesení č. 4 bylo schváleno vzato na vědomí
BOD III. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 5 NA ROK 2019
informoval starosta (příloha č. 3)
na minulém zasedání bylo schváleno rozpočtové provizorium, s tím, že změny budou
schváleny v roce 2020 na prvním zasedání.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva schvaluje rozpočtové opatření č. 5 na rok 2019
Výsledek hlasování:
Pro 9
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno

BOD IV. NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020
Informoval starosta: (příloha č. 4)

Bc. Křenek: jak je to s vyúčtováním TJ, platí si sami faktury, nebo přes obec? My to
dokládáme. Odpověď: musí dodat vyúčtování jako všechny složky. Musí vše doložit, za co to
utratili.
Ing. Mikulenka: nenavýší se dotace pro SDH také na 30 tis Kč? Odpověď: ano navýšíme
Bc. Křenek: v Kněhyně při SDH vznikla družstvo mužů a žáků, žádost o příspěvek ve výši 40
tis. Kč. Odpověď: začleníme do rozpočtu
Host 1: je v rozpočtu začleněn chodník do Bacova? Odpověď: projekt bude na příště,
zařadíme až při schvalování rozpočtu
Ing. Mikulenka: co je položka vodovod Cholevík, Bartošek? Odpověď: starý vodovod, krátký,
musí se opravit, aby nedošlo k znečištění pitné vody v řádu
Host 2: žádost SDH střed, máme nové členy 18-ti leté, budou se podílet na výjezdech,
potřebujeme pro ně vybavení, částka cca 37 tis. Kč. Odpověď: začleníme do rozpočtu
Stodůlka: rekonstrukce zbrojnice střed hotová, chybí je hlavní schodiště, je ve špatném stavu.
Oprava cca 40 tis. Kč. Odpověď: problém s financemi, zařadíme do rozpočtu během roku,
pokud se neuskuteční některé investiční akce
Starosta: navýšíme částky pro SDH: střed 265 + 80 + 30, Kněhyně 195 + 40 + 30
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva schvaluje návrh rozpočtu na rok 2020
Výsledek hlasování:
Pro 10
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno
BOD V. MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI NA ROZVOJI PUSTEVEN
Informoval starosta.
Jedná se o memorandum, které schválily kraje moravskoslezský a Zlínský, nově jsme k němu
přizváni my, jako obce – Trojanovice a Prostřední Bečva.
Pustevny musí projít rozvojem, musí se mnoho věcí vylepšit. Oba kraje přislíbily finance.
Poskytnou 1 mil. Kč na práce projektanta, zázemí pro návštěvníky a na pořízení mobiliáře
(stoly, lavičky, odpadkové koše atd.)
Administrativa bude na nás. O rozdělování peněz bude rozhodovat skupina lidí – oba
starostové a dva lidi z kraje. Pokud přispějí soukromé subjekty do fondu, mohou se také
podílet na rozhodování o financích. Dvakrát do roka svolat setkání, kde se představí projekty.
Ing. Mikulenka: - kdo určil, že budeme mít administrativu my? Odpověď: starosta souhlasil
- V Memorandu se uvádí, že se projekty budou řídit podle stávající studie, je to dané?
Odpověď: není to tak striktní, mohou být změny, musí to projít přes CCHKO
Ing. Žitník: - jaká bude spolupráce, nepřehlasují si kraje své, budou tam hejtmané? Odpověď:
z krajů budou vybráni dva lidé, nebudou to hejtmané. Shoda o změnu na Pustevnách je. Na
podzim jsou volby do krajů, bude určitě nějaká změna.
- Teď jsou problémy s úpravou běžeckých tratí. Je to pod správou Moravskoslezského a
jsou problémy, spolupráce je těžká. Odpověď: připomínky předložíme na jednání

Starosta: Zlínský kraj má připraveno pro Pustevny 2,5 mil. Kč, z toho bychom mohli
financovat záchytné parkoviště
Bc. Uhlářová: pokud se přihlásí podnikatel, bude mít právo rozhodnout o financování. Mohli
by se na financování podílet i majitelé prodejních stánků a pořadatelé akcí
Starosta: doprava na Pustevny je největší problém obce, už se to musí řešit.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva schvaluje uzavření Memoranda o spolupráci mezi
Zlínským krajem, Moravskoslezským krajem, obcí Trojanovice a obcí Prostřední Bečva, za
účelem rozvoje lokality Pustevny - Radhošť
Výsledek hlasování:
Pro 10
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno
BOD VI. STATUT FONDU PUSTEVEN
Informoval starosta.
Souvisí to s předešlým bodem. Materiál připravený krajským úřadem. Povinnosti obce. Např.
kolik do roka setkání, o co se musíme starat, jak organizovat atd.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva schvaluje statut fondu Pustevny
Výsledek hlasování:
Pro 10
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno
BOD VII. PLÁN FINANCOVÁNÍ VODOVODU A KANALIZACE
Informoval starosta.
Plán je na roky 2021-2030. Na podzim 2018 začala kontrola z Ministerstva zemědělství na
provozování vodovodu. Kontrola běží stále. Vše máme v pořádku, pouze plán financování a
obnovy je nedostatečný. Do konce března musíme pro kontrolu schválit nový plán prostředků
na obnovu. Důležité jsou položky 250 a 30 tis. Kč, sumu musíme generovat z vodného a
stočného (vydělat si na obnovu majetku). Je to v rámci dotací úpravny vody, kde jsme se
zavázali, že si do 10 let našetříme 2,160 mil. Kč na obnovu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva schvaluje plán financování a obnovy vodovodu a
kanalizace na roky 2021-2030
Výsledek hlasování:
Pro 10
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno
BOD VIII. PUMPTRACKOVÁ DRÁHA
Informoval starosta
Dráha z překližky a sklolaminátu – na horní Bečvě mají hliněnou. Tuto je možné sestavit a
demontovat. Místo by bylo místo JUFI, u cyklostezky. Dá se využít pro brusle, koloběžky,
skateboardy atd. Na hliněné jen kola.
Rozpočet celé dráhy je 1,34 mil. Kč včetně všech prvků. Máme možnost požádat o dotaci ve
výši 70%.

Stodůlka: nelíbí se mi místo, je tam možnost umístit kolotoče na pouť atd. Nejde umístit u
kurtů? Odpověď: u kurtů není místo, dráha je mobilní, jednorázově se dá přemístit.
Starosta: akce na tomto místě je jen moštování zahrádkářů
Bc. Uhlářová: je to v centru, atraktivní pro mládež a děti
Vránová: místo pro kolotoče je teď proti domu služeb po zbouraném domě.
Místostarostka: další místo je Plančák, ale to je bokem
Starosta: je to blízko chodníku, využijí se betonové nájezdy.
Mikulenka: využít, že je mobilní a umísťovat na více místech v obci.
Bc. Křenek: v Rožnově si stěžovali na hluk, jak to bude tady? Odpověď: umístění ve středu
obce je výhodné, je to dál od rodinných domů
Mgr. Juříčková: pokud bude dotace, bude to úplně super, ve Valašském Meziříčí jsou nadšeni
Barabáš: jakou to má trvanlivost, Odpověď: prozatím je postavená 5-7 let. Povrch je ze
sklolaminátu, neprší do toho. Klopené zatáčky jsou zakryté plachtou.
Vránová: na horní měli dotaci? Odpověď: ne, stavěli si to sami, mají dráhu hliněnou, na které
se dá jezdit jen na kole, chce to větší údržbu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva schvaluje podání žádosti o dotaci na výstavbu
pumptrackové dráhy
Výsledek hlasování:
Pro 10
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno
BOD IX. STRATEGICKÝ PLÁN OBCE
Informoval starosta (příloha č.5)
Pro podání žádosti na dotaci o dráhu je podmínka strategického plánu obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva schvaluje Strategii rozvoje obce
Výsledek hlasování:
Pro 10
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno
BOD X. CHODNÍK/CYKLOSTEZKA KNĚHYNĚ
Informoval starosta
Návrh smíšená cyklostezka s chodníkem o šířce 3,5m. Budou místa, kde bude užší, většinou
v dolním úseku. Norma zúžení umožňuje až v délce cca 200 m. Jednání se starostou Horní
Bečvy-souhlasí s umístěním na pravé straně – více místa. Je to nebezpečný úsek, cyklistů
přibývá, provoz na Pustevny je hustý.

Kombinace chodník + cyklostezka může být problematický. Z Pusteven to cyklisté rozjedou,
ale šířka 3,5 m je dostatečná. Bylo by nelogické, aby chodci měli chodník, a cyklisté museli
být na cestě, kde je to nebezpečné.
Ing. Žitník: pokud se udělá cyklostezky, bude končit u Skokana, a to je pro turisty na nic. Za
Skokanem, je to ještě více nebezpečné. Je problém s koloběžkami, které jezdí z Pusteven. Pro
chodce to bude nebezpečné. Cesta je v zimě úzká, chodník s cyklostezkou nebude k ničemu.
Starosta: myslím si, že cyklistů bude více jak chodců.
Vránová: je tam spousta dětí, které chodí ze školy
Bc. Křenek: já bych cyklisty a chodce úplně oddělil od silnice. Já bych chodník rozdělil
viditelně barevně pro chodce a pro cyklisty. Odpověď: to je na projednání s projektantem
Ing. Žitník: pokud je chodník s cyklostezkou dohromady, je to ještě komplikovanější a
nebezpečnější než na cestě. Pokud se to nerozdělí nějakým obrubníkem, nedodržují to
Starosta: bude to od Skokana s nájezdem, aby to bylo co nejbezpečnější, aby nemuseli
přejíždět silnici. Šířka je 3,5 m, je to dostatečná.
Bc. Uhlářová: bude to velké plus pro lidi, kteří jdou do Kněhyň. Bude to daleko bezpečnější
Starosta: samozřejmě je to využívané. Cyklostezka má nějaké limity sklonu, nemůže být
postavena až na Pustevny. V Karlovicích je v provozu a má úspěch, je postavena po poslední
baráky. Je to pro místní, turista se neřeší
Ing. Žitník: tu šířku 3,5 m jste schopni natáhnout až ke Skokanovi? Bude to jen na jedné
straně, nebo se bude přejíždět? Odpověď: ano, jen tady dole u Zavadilky se bude muset zúžit.
Projednávali jsme se starostou z Horní Bečvy a projektantem vedení jen po jedné straně. Je to
bezpečnější. Prodraží se to, ale bude to lepší
Mgr. Juříčková: musí být disciplinovaní, musí vědět, kam patří, po které straně mohou
Bc. Křenek: proto se to bude muset barevně rozdělit. Odpověď: řešení s projektantem
Starosta: budeme hlasovat o protinávrhu – pouze chodník od Zavadilky ke Skokanovi
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva schvaluje zpracování projektové dokumentace na
chodník od Zavadilky k zastávce Kněhyně, Skokan
Výsledek hlasování:
Pro 1
Proti 7
Zdrželi se 2
Usnesení č. 12 nebylo schváleno
Starosta: další návrh na usnesení je kombinace chodník, cyklostezka od Zavadilky po Skokan
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva schvaluje zpracování projektové dokumentace na
cyklostezku kombinovanou s chodníkem od Zavadilky k zastávce Kněhyně, Skokan
Výsledek hlasování:
Pro 9
Proti 1
Zdrželi se 0

Usnesení č. 13 bylo schváleno
BOD XI. INVESTIČNÍ AKCE
Informoval starosta.
ZELEŇ
Schválená dotace, v letošním roce zrealizujeme hřbitov, sad a u sokolovny. Náves budeme
realizovat pravděpodobně příští rok, běží udržitelnost na projektu revitalizace
SOCIÁLNÍ BYTY
V příštím týdnu proběhne výběrové řízení. Realizace v letošním roce
ZAHRADA U MŠ – 1. etapa
Předáno staveniště, realizace do 30. 6. 2020
ZAHRADA U MŠ – 2. etapa
Zpracovat projekt na 2. etapu, žádost o dotaci na přírodní zahrady. Dotace otevřena, ale velký
převis žádostí. Zřejmě až příští rok
ZAHRADA V MŠ
Zpracovat projekt na rekonstrukci zahrady v ZŠ. V rozpočtu cca 1,5 mil. Kč
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva schvaluje zpracování projektové dokumentace na
rekonstrukci zahrady v ZŠ
Výsledek hlasování:
Pro 10
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 14 bylo schváleno
SENIORTAXI
Už běží. Provozuje pan Rybár, stejně jako na Horní Bečvě.
CYKLOSTEZKA K CESTAŘŮM
Čekáme na obě žádosti o dotace. Předpoklad březen-duben, budeme vědět, jak je to
s příhraniční spoluprací
REKUPERACE ZŠ A MŠ
Dotace je schválená, nelze prozatím zapojit do rozpočtu. Realizace asi příští rok, máme
termín do roku 2023
CHODNÍK NA NOVOU
Jsou všechna vyjádření, musí se schválit jedna smlouva, do konce roku snad stavební
povolení
KŘIŽOVATKA HASIČÁRNA
Má několika měsíční skluz, všechna vyjádření jsou. Do konce roku snad stavební povolení
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 2. ETAPA
Realizace letos, pokud bude schválena dotace
PARKOVIŠTĚ OBĚ MŠ

Realizace projektů letos, stavba snad příští rok
WC SOKOLOVNA
Stejné jako s parkovišti, projekty letos, stavba příští rok
WC KEMP
Vše se realizuje vlastními silami a zdroji, aby bylo do sezóny hotovo
HASIČÁRNA KNĚHYNĚ
Čeká se na vyhlášení dotačního titulu MAS, podle financí naplánujeme rozsah prací.
OPRAVY CEST
Žádost o rekonstrukci MK ve středu obce
REZERVAČNÍ SYSTÉM PUSTEVNY
Náš systém to umožňuje, bude se o tom ještě jednat
ROZŠÍŘENÍ VODOVODU KNĚHYNĚ
Byla schůzka s občany, je potvrzeno, že se bude projektovat
ROZŠÍŘENÍ VODOVODU KOPEČKY
Projektuje se
REKONSTRUKCE CHODNÍKU HRUŠKA
Vyhlášené výběrové řízení na profilu zadavatele
PAVILON ŠKOLY
Pokračuje podle plánu, dokončení březen až duben. Slavnostní otevření 7. května dopoledne,
otevřeno i hřiště u MŠ.
ZÁVORA PUSTEVNY
Projekt je stále. Téměř všechny hotely a majitelé chat souhlasí. Pokud budou souhlasit i ti
poslední, na schůzce, od projektu neustoupíme. Pokud budou souhlasit se stavebním řízením.
Ing. Mikulenka: proč se od toho ustoupilo minule? Odpověď: napsal anonym na kraj.
RADAR
V průběhu roku dojde ke spuštění, bude umístěn u zbrojnice
REKONSTRUKCE ČERPACÍ STANICE
Ucpává se, musí se opravit
WIFI4EU
Veřejné wifi pro občany. Není to v rozpočtu – jde to z evropských financí. Pokryje to
náklady. Pokryjeme především střed, lokality v Bacově a Kněhyních, kde je problém se
signálem budou problematické.
Bc. Křenek: proč se oslovuje SYCHROV NET a ne někdo, kdo má pokryté celé území, např.
HVFree? Odpověď: s HVFree se nejde domluvit, nemají zkušenosti. Ve zbrojnici od školky
to půjde.
VODOVOD BACOV BARTOŠEK
Staré vedení vodovodu, nutnost opravit

STUDIE DOPRAVA PUSTEVNY
Doprava na Pustevny je zásadní věc, musí se na to podívat odborník. Např. firma, která
zpracovávala jízdní řády pro celý zlínský kraj. Bude jednání – cena cca 100 tis. Kč, musí být
do léta
POZEMEK JUŘÍK
Po schválení rozpočtu dojde ke koupi
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva bere na vědomí investiční akce
Usnesení č. 15 bylo vzato na vědomí
BOD XII. PRONÁJEM BUDOVY BÝVALÉ ŠKOLY V BACOVĚ
Informoval host
Žádost Bečvanské maměnky – akce pro děti i rodiče, bude se otvírat klub, kde budou kroužky
atd. Hledáme prostory, vyhovoval by nám byt ve škole v Bacově.
Starosta: problém s topením, budova se bude spravovat, potom dojde k ukončení pronájmu. Je
to na dobu určitou. Musí se nejdříve vyhlásit záměr na pronájem
Stodůlka: to nebude vadit Záhořanům při zkoušení? Odpověď: Záhořané mají sál, Maměnky
budou v bytě
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva schvaluje vyhlášení záměru na pronájem budovy bývalé
školy v Bacově
Výsledek hlasování:
Pro 10
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 16 bylo schváleno
BOD XIII. ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK NA OPRAVU STŘECHY KOSTELA
Informoval starosta
Žádost kostelní jednoty na opravu střechy pastoračního centra. Je to problematické, zatéká.
Zvětší se prostor pastoračního centra. Oprava střecha vyjde na 1,427 tis. Část je uhrazena, má
se uhradit další část od dárců a farníků. Žádost na obce, aby také přispěla.
14.1. – uhrazeno 770 tis. Kč, zbývá 660 tis Kč.
Přispět by se mělo, návrh přispět 400.000,- Kč, zbylo by zaplatit 260 tis. Z vlastních
Stodůlka: návrh 350 tis Kč
Bc. Uhlářová: návrh 200 tis. Kč a 200 dát hasičům. Určitě přispět, ale jiná část
Budeme hlasovat o všech návrzích:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva schvaluje poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti
Dolní Bečva, sídlem Dolní Bečva 245, 756 55 ve výši 200 000,- Kč na opravu střechy
pastoračního centra kostela svaté Zdislavy.
Výsledek hlasování:
Pro 5
Proti 5
Zdrželi se 0

Usnesení č. 17 nebylo schváleno
Návrh 350 tis. Kč:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva schvaluje poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti
Dolní Bečva, sídlem Dolní Bečva 245, 756 55 ve výši 350 000,- Kč na opravu střechy
pastoračního centra kostela svaté Zdislavy.
Výsledek hlasování:
Pro 4
Proti 3
Zdrželi se 2
Usnesení č. 18 nebylo schváleno
Návrh 400 tis. Kč:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva schvaluje poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti
Dolní Bečva, sídlem Dolní Bečva 245, 756 55 ve výši 400 000,- Kč na opravu střechy
pastoračního centra kostela svaté Zdislavy.
Výsledek hlasování:
Pro 3
Proti 5
Zdrželi se 2
Usnesení č. 19 nebylo schváleno
Starosta: žádný z návrhů nebyl schválen. Projednáme na příštím zasedání.
Bc. Uhlářová: rozhodneme dnes, aby se to nemuselo přesouvat.
Starosta: navrhujeme 300 tis. Kč
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva schvaluje poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti
Dolní Bečva, sídlem Dolní Bečva 245, 756 55 ve výši 300 000,- Kč na opravu střechy
pastoračního centra kostela svaté Zdislavy.
Výsledek hlasování:
Pro 7
Proti 2
Zdrželi se 1
Usnesení č. 20 bylo schváleno
BOD XIV. RŮZNÉ
Informovala místostarostka:
- Smlouva o smlouvě budoucí – osvětlení nad budoucím přechodem na Nové – umístění
přípojky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Prostřední Bečva schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene-služebnosti č. 07/2020-53200/BVB s Ředitelstvím silnic a dálnic, ČR, státní
příspěvkovou organizací k umístění elektro přípojky k nadsvětlení přechodu pro chodce.
Předpokládaná cena dle ceníku pro rok 2020 je 726 Kč + DPH.
Výsledek hlasování:
Pro 10
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 21 bylo schváleno
-

Příspěvky na přípojky kanalizace. Na Horní Bečvě začali na podzim, nad 50 m hradí
30% nákladů max. do výše 25.000,- Kč veškerých nákladů.

Návrh přispívat paušálně od metru. Nad 30m částku 400 ,- Kč/m. Maximum je 25.000,- Kč.
Ing. Žitník: měla by se také stanovit maximální i minimální částku, aby nebylo např. 32
s částkou 800 Kč. Jen pro trvale bydlící? Odpověď: ano jen pro trvale bydlící
Místostarostka: dobrá připomínka, stanovit min. výši příspěvku na 2000,- Kč
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Prostřední Bečva schvaluje poskytnutí příspěvku občanům obce na
vybudování kanalizační přípojky v délce nad 30 m za těchto podmínek:
- 1 m vybudované přípojky nad 30 m = 400 Kč.
- maximální výše příspěvku na jednu přípojku: 25 000 Kč, min. výše: 2 000 Kč.
- realizace přípojky v roce 2020 a později.
- uzavřená smlouva s Obcí Prostřední Bečva nebo společností Kanalizace Bečva s.r.o. o
odvádění odpadních vod.
- kontrola pracovníkem obce před zásypem
Výsledek hlasování:
Pro 10
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 22 bylo schváleno
-

Je dost domácností, které musí mít tlakovou přípojku, i pro ty bychom stanovili
podmínky příspěvku.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Prostřední Bečva schvaluje poskytnutí příspěvku občanům obce na
vybudování tlakové kanalizační přípojky za těchto podmínek:
- 1 m vybudované přípojky = 400 Kč.
- maximální výše příspěvku na jednu přípojku: 25 000 Kč.
- realizace přípojky v roce 2020 a později.
- uzavřená smlouva s Obcí Prostřední Bečva nebo společností Kanalizace Bečva s.r.o. o
odvádění odpadních vod.
- kontrola pracovníkem obce před zásypem.
Výsledek hlasování:
Pro 10
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 23 bylo schváleno
Bc. Uhlářová: bude příspěvek i pro ty, kteří se nemohou připojit? Odpověď: ne nebude
BOD XV. ROZDĚLENÍ JPO NA DVĚ SELEKTIVNÍ JEDNOTKY
Ing. Mikulenka:
- na podzim se schvaloval příspěvek na auto pro hasiče. Každé družstvo má své
účetnictví, hospodaří si po svém, a nefunguje to společně. Případné rozdělení není
problém pro obec, možná problém pro kraj – nové rozdělení poplachového plánu.
Dotaz na HZSZK – není problém, projednalo se to na krajském ředitelství. Tam se
dohledalo, že jednotka nebyla zrušeno, pouze pozastavena. Dalo by se to obnovit,
musí se požádat o obnovení zaniklé jednotky. Potom by každá fungovala samostatně,
v zásahům by vyjížděly obě.

Třetí host: je jedna jednotka se dvěma družstvy. Pokud by střed chtěl žádat o nové auto,
dotaci nedostane, protože už byla přidělena. Auto už je připsané na jednotku, ne na družstvo.
Pokud by byly dvě samostatné jednotky, může si každá zažádat samostatně. Střed zažádal o
rekonstrukci Tatry, teď by Kněhyně nemohly o tuto dotaci zažádat.
Starosta: bude tam úskalí v podobě poplachového plánu.
Ing. Mikulenka: pokud by byly jednotky samostatné, byla by výhoda pro dotace. Poplachový
plán – jednotky by byly na stejné úrovni a vyjížděly by současně. Doposud to bylo, že
výjezdy v okolí Kněhyně mělo družstvo z Kněhyň, a střed a okolí zase družstvo ze středu.
Družstva budou pracovat selektivně.
Čtvrtý host: byla výroční schůze, jsou noví členové, mladí lidé, změnil se výbor. Chceme
zapojit mladé lidi do činnosti, aby se účastnili výjezdů
Stodůlka: družstva jsou schopné fungovat jako samostatné jednotky
Bc. Křenek: jde o to, jestli to půjde rozdělit kvůli poplachovému plánu, co se bude měnit. Jde
o to, jestli obec může mít dvě jednotky, jestli je to ověřené.
Ing. Mikulenka: určitě to jde, v Karlovicích mají 4 jednotky.
Bc. Uhlářová: asi rozdělit, aby každá skupina byla zodpovědná za své, co udělá atd.
Ing. Žitník: jak to bude fungovat při požáru po rozdělení, pokud budou dvě auta. Měla by být
podmínka, aby vyjely obě auta.
Bc. Křenek: Kdyby se něco stalo, jak to bude s poplachovým plánem. Při vyhlášení zavolají a
není určeno, které auto má vyjet.
Ing. Mikulenka: poplachový plán by se měl upravit, aby to bylo zajištěno, musí se předělat,
aby vyjely všechny auta. Při jednání o rozdělení si můžeme dát podmínku o výjezdech. Bude
se rozhodovat, a na jednání by se dala podmínka
Host třetí: záleží na operačním, koho povolá, kdo vyjede
Starosta: podmínkou je podat si žádost, aby byla jednotka rozdělena.
Ing. Mikulenka: při žádosti musíme doložit početní stav obou jednotek, aby bylo jisté, že
budou minimální stavy
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva schvaluje podání žádosti na HZSZK o obnovení
jednotky Kněhyně
Výsledek hlasování:
Pro 10
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 24 bylo schváleno
Místostarostka:
- informace - územní plán změna č. 1, vše na web stránkách obce. Postupuje se dále,
bude společné jednání. Je tam dost nových žádostí o stavební plochy. Přibývají jiné

zóny, např. smíšené. Naše území by mělo mít 11,96 ha zastavitelného území.
S žádostmi by bylo 17,5 ha, ale po protřídění je nyní 15,2 ha včetně žádostí. Vyhovělo
se jen 1/5 ploch, na kterých byly žádosti. V březnu bude společné jednání s CHKO a
dalšími.
- Statistika o knihovně, přestěhování na náves– přibylo čtenářů i výpůjček
Starosta: informace o vypsaném výběrovém řízení na pokladní a účetní
BOD XVI. DISKUZE
Vránová:
- Žádost o informační tabuli na dveřích výtahu v domě služeb
Stodůlka:
- Na Pustevnách je nebezpečný výjezd z parkoviště. V zimě je to ještě problematičtější
kvůli sněhu. Dát tam zrcadlo
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva ukládá místostarostce zajistit zrcadlo k parkovišti na
Pustevny
Usnesení č. 25 bylo schváleno
-

Osvětlení na Adámkách – ořezat větve, dochází k výpadkům

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva bere na vědomí informaci o výpadcích veřejného
osvětlení na Adámkách
Usnesení č. 26 bylo vzato na vědomí
-

Sběrný dvůr – informace o přísném správci, nechce brát odpad. Odpověď: už byl
poučen

Host 5:
- Vývoz odpadu – někdy nejsou vyvezené, proč? Odpověď: stížností je více. Bude se
soutěžit nová svozová firma spolu s Vidčí. Musí objíždět všechny svozová místa i
v zimním období.
Bc. Křenek:
- Oznámení - 7. 3. svěcení nového automobilu, začátek 14.00 hod
Bc. Uhlářová:
- Informace o SPOZ – 115 oslavenců, 12 nad 90 let. Měli jsme 2 zlaté svatby a jednu
diamantovou
Místostarostka: oslovení Paměti národa, jestli nevíme o nějakých pamětnících. Doporučila
jsem pana Vaška.
-

Kladné hodnocení besed v knihovně

Kantorová:
- Dotazy na kompostéry, jak to vypadá? Odpověď: stále je to v jednání a prozatím není
nic nového

V Prostřední Bečvě 13.2. 2020

………………………………………..
Vránová Jana, Stodůlka Martin

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

