33/01/2017- RO-U
Příloha k usnesení
z 33. zasedání rady obce konané dne 9.1.2017 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

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

Program :
1.Zadání pro zpracování PD půdní vestavba v ZŠ
2.Žádosti - o zřízení věcného břemene
- o prodej části pozemku p.2687/26
- o úhradu nákladů za opravu kávovaru

- o zapůjčení židlí a prodlužovacích kabelů na ples hasičů a FC Dolní Bečva
3.Smlouvy - o dílo na zpracování PD komunikace
- dodatek č. 2 k Smlouvě o zajištění provozu a údržby vodohospodářského zařízení
- smlouvy na dodávku vody z vodovodu

- smlouvy na pronájem hrobového místa
4. Cenové nabídky na zpracování - změny ÚP
- webových stránek
5. Spektrum Rožnovska

6. Zpráva velitele JSDH obce
7. Různé - úklid sněhu na chodníku před ZŠ
- zakoupení prodejních stánků
- zadání poptávky na realizaci prodloužení vodovodního řádu Na Rovni
- nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstva
- zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce
- zadávací dokumentace na VZ na PD rozšíření splaškové kanalizace v obci
8. Závěr
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33/01/2017- RO -U
Usnesení
z 33. zasedání rady obce konané dne 9.1.2017 v kanceláři starosty obce

1.Zadání pro zpracování PD půdní vestavba v ZŠ
Rada obce vzala na vědomí informace ředitele Základní školy Dolní Bečva o plánovaných
stavebních úpravách ve škole. Rada obce schválila zadání zpracování projektu na
bezbariérový vstup do budovy Základní školy č.p.580, půdní vestavbu 2 učeben se zázemím,
pořízení schodolezu, zřízení hygienické kabiny pro dívky v 1. N.P. .
2.Žádosti
2.1. Žádost o zřízení věcného břemene
Rada obce projednala žádost pana F. M. o zřízení věcného břemene chůze po části pozemku
v obci a k.ú. Dolní Bečva. Rada obce požaduje doložit geometrický náčrt, ze kterého budou
zřejmé skutečné hranice pozemků a doložit stanovisko Lesů ČR , oblastní správa toků k
záměru.
2.2. Žádost o prodej části pozemků
Rada obce projednala žádost o prodej části pozemků jiná plocha , ostatní plocha o výměře 56

m2, o výměře 74 m2, část neplodná půda , ostatní plocha o výměře 17 m2 a část pozemku
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 19 m2 a ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 19m2 v k.ú. Dolní Bečva. Rada obce schvaluje zveřejnění záměru na úřední desce
podle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění a podle přiloženého
geometrického plánu č. 1774-177/2015 .
2.3.Žádost o úhradu nákladů za opravu kávovaru

Rada obce schválila žádost na úhradu nákladů za opravu kávovaru v kavárně cukrárně dle
přílohy.
2.4. Žádost o zapůjčení židlí a prodlužovacích kabelů na ples hasičů a FC Dolní Bečva
Rada obce schválila zapůjčení židlí ze zasedací síně obecního úřadu a prodlužovacích kabelů
na ples hasičů dne 21.1.2017 a ples FC Dolní Bečva 18.2.2017 v tělocvičně Základní školy
Dolní Bečva .
3.Smlouvy
3.1.Smlouva o dílo na zpracování PD komunikace
Rada obce schválila smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace komunikace na
v lokalitě Na Rovni dle přílohy.
3.2.Dodatek č. 2 k Smlouvě o zajištění provozu a údržby vodohospodářského zařízení
č. VaK/151/2005 v obci Dolní Bečva – aktualizace na rok 2017
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Rada obce schválila dodatek č. 2 k Smlouvě o zajištění a provozu údržby vodohospodářského
zařízení č. VaK / 151/2005 v obci Dolní Bečva – aktualizace na rok 2017 dle přílohy.
3.4.Smlouvy na dodávku vody z vodovodu č. 36,167, 352,364
Rada obce schválila smlouvy na dodávku vody z vodovodu č. 36, 167, 352, 364 dle přílohy.
3.5.Smlouvy na pronájem hrobového místa č. 46, 255,410
Rada obce schválila smlouvy na pronájem hrobového místa č. 46,255, 410 dle přílohy.
3.6. Smlouva o dílo č. 201701
Rada obce schválila smlouvu o dílo č. 201701 na zpracování projektové dokumentace stavby
„Energetické úspory č.p.184“ dle přílohy.
3.7.Smlouva o dílo č. 201702
Rada obce schválila smlouvu o dílo č. 201702 na zpracování projektové dokumentace stavby „
Budova č.p.184 v obci Dolní Bečva – bezbariérový přístup“ dle přílohy.
4. Cenové nabídky
4.1. Cenová nabídka na zpracování - změny ÚP
Rada obce schválila nejvýhodnější nabídku na zpracování změny územního plánu dle přílohy.
Rada obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo dle přílohy.
4.2.Cenová nabídka na zpracování webových stránek
Rada obce schválila cenovou nabídku na zpracování webových stránek obce dle přílohy.
5. Spektrum Rožnovska
Rada obce neschválila nabídku spolupráce na vydávání měsíčníku Spektrum Rožnovska.

6. Zpráva velitele JSDH obce
Rada obce vzala na vědomí zprávu velitele JSDH obce o činnosti za rok 2016.
7. Různé
7.1.Úklid sněhu na chodníku před ZŠ
Rada obce projednala připomínky občanů ohledně neuklízení sněhu na chodníku u
komunikace před Základní školou. Rada obce rozhodla, že je možné pro přístup k hlavnímu
vchodu použít udržovaný chodník okolo hřiště a fary.
7.2.Záměr zakoupení prodejních stánků
Rada obce projednala možnost zakoupení prodejních stánků na příležitostné kulturní akce na
návsi a ve sportovním areálu. Rada obce se k výběru vhodného typu vrátí na dalším zasedání
rady.
7.3. Záměr zadání poptávky na realizaci prodloužení vodovodního řádu Na Rovni
Zadání bude řešeno na dalším zasedání rady obce v únoru.
7.4. Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstva
Rada obce projednala návrh měsíčních odměn členů ZO od 1.4.2017 s ohledem na nařízení vlády
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Č. 414/2006 Sb. a doporučuje ZO jeho schválení dle předložené důvodové zprávy a návrhu , který je
přílohou usnesení .
7.5. Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce
Rada obce projednala návrh zásad pro poskytování cestovních náhrad členům ZO při výkonu jejich
funkce od 1.4.2017 s ohledem na Vyhlášku č. 440/2016Sb. a doporučuje ZO jejich schválení dle
přiložené důvodové zprávy a návrhu, který je přílohou usnesení.
7.6..Zadávací dokumentace na VZ na PD rozšíření splaškové kanalizace v obci
Rada obce schválila zadávací dokumentaci na výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace
rozšíření splaškové kanalizace v obci dle přílohy.

8. Závěr
Rada obce ukončila jednání v 22 00 hodin a starosta poděkoval radním za účast.

Ing. Pavla Novosadová
Místostarosta obce

Bc. Pavel Mana
Starosta obce
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