57/09/2018- RO –U
Příloha k usnesení
z 57. zasedání rady obce konané dne 10. 9. 2018 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,
Ing. Pavla Novosadová

Program:

1. Žádosti
2. Smlouvy
3. Zpráva kontrolního výboru
4. Program ZO dne 24. 9. 2018
5. Informace Státního fondu životního prostředí ČR
6. Různé - Protokol o výsledku kontroly v PO ZŠ a MŠ
- oznámení PO ZŠ a MŠ o zvýšení ceny díla
- zadávací řízení na veřejnou zakázku
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57/09/2018- RO-U
Usnesení
z 57. zasedání rady obce konané dne 10. 9. 2018 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

1.Žádosti
1.1.Žádost o rozšíření veřejné WIFI sítě
Rada obce projednala žádost předsedy spolku FC Dolní Bečva na rozšíření veřejné WIFI sítě ve
sportovním areálu dle cenové nabídky firmy INTERNEXT Vsetín dle přílohy. Rada obce neschválila
žádost, neboť se jedná především o prostor určený k relaxaci návštěvníků sportovního areálu a
stávající pokrytí WIFI sítí je dostatečné pro sezónní turistické návštěvníky areálu.
Zodpovídá: Ing. Novosadová
Termín: 10. 9. 2018
1.2. Žádost o podání dotace
Rada obce projednala návrh velitele jednotky SDH obce na podání žádosti o dotaci ZK pro jednotku
SDH obce na nákup nových věcných prostředků požární ochrany v roce 2019. Rada obce doporučuje
ZO podání žádosti ZK o dotaci se spolufinancováním obce v rozsahu 6 zásahových oděvů (kabát +
kalhoty) s reflexním nažehlovacím nápisem Hasiči Dolní Bečva a 6 párů zásahové obuvi v termínu dle
výzvy ZK a dle přílohy.
Zodpovídá: Bc. Mana
Termín: 31. 10. 2018
1.3. Žádost o výměnu vložky vodovodního filtru
Rada obce projednala žádost o instalaci nové vložky filtru do vodovodní přípojky. Rada obce žádost
neschválila, neboť pořízení filtru bylo realizováno obcí jednorázově s tím, že výměnu vložky filtru a její
údržbu si bude dále zajišťovat odběratel vody na své náklady.
Zodpovídá: Ing. Novosadová
Termín: 10. 10. 2018
1.4. Žádost o umístění reklamní tabule
Rada obce projednala žádost o povolební umístění reklamní tabule na sloup VO naproti OÚ. Rada
obce požaduje doložit k žádosti stanovisko DI Policie ČR a Ředitelství silnic a dálnic ČR vzhledem
k umístění v ochranném pásmu silnice I/35 a po předložení vyjádření se k žádosti opět vrátí.
Zodpovídá: Ing. Novosadová
Termín: 30. 12. 2018
1.5. Žádost o změnu územního plánu obce
Rada obce projednala žádost o změnu územního plánu na části p. č. 1226/9 z plochy sídelní zeleně do
plochy výroby a skladování v rozsahu zrealizovaného přístřešku na skladování štěpky pro vytápění
výrobního objektu. Rada obce před projednáním změny ÚP obce v zastupitelstvu obce požaduje
doložit stanovisko sousedů k předložené žádosti.
Zodpovídá: Ing. Novosadová
Termín: 24. 9. 2018
1.7. Žádost o prodloužení vodovodního řádu
Rada obce odsouhlasila cenovou nabídku Vodoprojekt, s.ro., Havlíčkova 1/234, Valašské Meziříčí dle
přílohy na zpracování projektové dokumentace pro společné povolení prodloužení vodovodního řádu
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Na Rovni mezi Rozpitými k pozemku p. č. 1141/7 s tím, že finanční náklad bude zaplánován do
rozpočtu obce na rok 2019.
Zodpovídá: Ing. Novosadová
Termín: 30. 12. 2018
1.8. Žádost o povolení převodu financí
Rada obce schválila žádost Základní a mateřské školy Dolní Bečva o převod financí z rezervního fondu
do investičního fondu PO dle přílohy.
Zodpovídá: Bc. Mana
Termín: 10. 9. 2018
1.9. Žádost Valašského golfového klubu o řešení dopravy
Rada obce projednala žádost Valašského golfového klubu o řešení kritické dopravní situace na silnici
I/35 u mostu a autobusové zastávky na Pile. Valašský golfový klub žádá o zahájení jednání s policií
ohledně snížení povolené rychlosti na 50km/ hodinu a instalaci radaru, který by dodržování rychlosti
vynutil. RO ukládá starostovi projednat v rámci mikroregionu Rožnovsko pořízení radarů v obcích a
vymáhání pokut z přestupků na úseku nedodržování rychlosti MěÚ Rožnov p/R.
Zodpovídá: Bc. Mana
Termín: 30. 12. 2018
1.10. Žádost o pořízení kuchyňského robotu
Rada obce schválila pořízení nového kuchyňského robotu do cukrárny, jelikož původní robot
z vybavení cukrárny je již dle servisního protokolu neopravitelný.
Zodpovídá: Ing. Novosadová
Termín: 30. 12. 2018
1.11. Žádost o zakoupení nových stolů a křesel
Rada obce schválila zakoupení 4 ks nových venkovních stolů od dodavatele TON Bystřice pod
Hostýnem a OK WERZALIT podle přiložené cenové nabídky na rozšíření předzahrádky kavárnycukrárny na návsi dle žádosti nájemce obecní cukrárny - viz příloha. Nákup 16 ks ratanových křesel
k venkovním stolům bude zaplánován do rozpočtu roku 2019.
Zodpovídá: Ing. Novosadová
Termín: 30. 12. 2018
1.12. Oznámení o změně provozu v mateřské škole
Rada obce vzala na vědomí oznámení PO ZŠ a MŠ o změně provozu v mateřské škole Dolní Bečva od
1. 9. 2018 dle přílohy.
Zodpovídá: Mgr. Vašutová
Termín: 10. 9. 2018
2. Smlouvy
2.1. Smlouva o nájmu bytu
Rada obce schválila smlouvu o nájmu bytu v zdravotním středisku dle přílohy.
Zodpovídá: Ing. Urbanovská
Termín: 30. 9. 2018
2.2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu
Rada obce schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu ve zdravotním středisku dle přílohy.
Zodpovídá: Ing. Urbanovská
Termín: 30. 9. 2018
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2.3.Smlouva o dodávce vody z vodovodu
Rada obce schválila smlouvy na dodávku vody z vodovodu č. 444, 482, 507 dle přílohy.
Zodpovídá: paní Vašková
Termín: 30. 9. 2018
2.4. Smlouva o nájmu hrobového místa
Rada obce schválila smlouvy o nájmu hrobového místa č. 11, 59, 80, 238 dle přílohy.
Zodpovídá: paní Vašková
Termín: 30. 9. 2018
3.Zpráva kontrolního výboru
Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit zprávu kontrolního výboru o provedení kontroly
plnění usnesení ZO a RO za III. čtvrtletí 2018 a o činnosti KV za toto období dle přílohy.
Zodpovídá: předseda KV
Termín: 24. 9. 2018
4. Program ZO dne 24. 9. 2018
Rada obce schválila program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 9. 2018:
1. Zpráva KV
2. Zpráva FV
3. Rozpočtové opatření č. 3
4. Smlouvy
5. Opatření obecné povahy - Změna č. 1 územního plánu Dolní Bečva
6. Různé - návrh úprav na silnici I/35
- žádost o změnu územního plánu Dolní Bečva
- podání žádosti o dotaci na splaškovou kanalizaci
- podání žádosti o dotaci na dovybavení jednotky SDH Dolní Bečva
- záměr vypořádání pozemků na rozšíření komunikace budoucí MK na p. č. 1131/4
Zodpovídá: Ing. Novosadová
Termín: 10. 9. 2018
5. Informace Státního fondu životního prostředí ČR
Rada obce vzala na vědomí dopis ředitele SFŽP o vyhlášení výzvy č. 8/2018 z Národního programu
Životního prostředí, která je určena pro projekty splaškové kanalizace, které byly podány a splnily
podmínky přijatelnosti a věcného hodnocení v rámci 71. výzvy OPŽP a zároveň byly zařazeny do
zásobníku projektů OPŽP, tedy i projekt obce „Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva“.
Žádosti o podporu přijímá Státní fond životního prostředí od 1. 9. do 1. 10. 2018. Rada obce
doporučuje zastupitelstvu obce podat žádost o finanční podporu projektu Prodloužení splaškové
kanalizace v obci Dolní Bečva do 1. 10. 2018.
Zodpovídá: Bc. Mana
Termín: 1. 10. 2018
6. Různé
6.1.Protokol o výsledku kontroly PO ZŠ a MŠ
Rada obce vzala na vědomí Protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly u PO MŠ a ZŠ Dolní Bečva za
rok 2017 provedené Finančním výborem dne 16.7.2018 dle přílohy.
Zodpovídá : FV
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Termín: 10.9.2018
6.2.Oznámení PO ZŠ a MŠ
Rada obce vzala na vědomí oznámení vedení ZŠ a MŠ o zvýšení ceny díla „Zateplení budovy C“ ZŠ dle
přílohy.
Zodpovídá: RO
Termín: 10. 9. 2018
6.3. Zadávací řízení na veřejnou zakázku
Rada obce schválila zadávací dokumentaci na VZ „Energetické úspory -Sportstadion Dolní Bečva“ dle
návrhu.
Zodpovídá: RO
Termín: 10. 9. 2018

Bc. Pavel Mana
Starosta obce

Ing. Pavla Novosadová
Místostarosta obce
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