34/02/2017- RO-U
Příloha k usnesení
z 34. zasedání rady obce konané dne 6.2.2017 v 17. hodin v kanceláři starosty obce
Přítomni : Bc. Pavel Mana. Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka ,
Ing. Pavla Novosadová
Hosté : Ing. Mgr. Pavel Urbanovský , pan Petr Špatný
Program:

1. ZŠ Dolní Bečva- pronajímaní tělocvičny spolkům v obci
2. Spoluvlastnické podíly v budově č.p.658 a na st.pozemku budovy
3. Výběr projektanta na zpracování PD „Prodloužení splaškové kanalizace v obci D.Bečva“
4. Nevypořádaný pozemek ve sportovním areálu
5. Žádosti - na instalaci filtru
- o změnu v nájemní smlouvě
- o finanční příspěvek na činnost, provoz
- o prodej částí pozemků
-o vybudování požárního hydrantu
6. Smlouvy - na dodávku vody
- na pronájem hrobového místa
- dohoda o způsobu úhrady nákladů spojených s pořízením změny č. 1 ÚP Dolní
Bečva
- o dílo na zpracování - aktualizace studie „ Silnice I/35- průtah Dolní Bečvou“
- dodatek č.1 k SOD „Osvětová beseda - energetické úspory“
7. Změna bezbariérového vstupu do budovy č.p.184
8. Různé - provoz sběrného dvora
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34/02/2017- RO –U
Usnesení
z 34. zasedání rady obce konané dne 6.2.2017 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

1. ZŠ Dolní Bečva- pronajímaní tělocvičny spolkům v obci
Rada obce projednala žádost FC Dolní Bečva o změnu postoje ZŠ v přidělování
veřejných hodin v hale ZŠ přednostně místním spolkům za účasti ředitele ZŠ a
zástupce fotbalového klubu. Rada obce žádá vedení ZŠ, aby místním spolkům, které se věnují práci
s mládeží v obci umožnilo přednostně přidělování hodin v tělocvičně . Bylo dohodnuto, že
požadavky jednotlivých spolků na rezervaci hodin v tělocvičně na nový školní rok
2017/2018 budou koordinovány v komisi školské, kultury a sportu a poté předány
vedení školy do konce srpna 2017 k sjednání nájmu.
2. Spoluvlastnické podíly v budově č.p.658 a na st. pozemku budovy
Rada obce bere na vědomí stanovisko Ministerstva vnitra ČR , odbor veřejné správy,
dozoru a kontroly, náměstí Hrdinů, Praha 4 ve věci dispozice se spoluvlastnickým
podílem obce na nemovitém majetku.
Rada obce schvaluje zadání vypracování znaleckého posudku zamyšlené změny výše
spoluvlastnických podílů na společných částech budovy č.p.658 a na pozemku v k.ú.obce Dolní Bečva
po provedení přístavby bytové jednotky o 6,9 m2 a nástavby k bytové jednotce o 55, 6 m2. Posudek
bude sloužit pro stanovení případné výše finanční náhrady za změnu (snížení) podílů obce na
nemovitém majetku mezi stavebníky a obcí.
3. Výběr projektanta na zpracování PD „Prodloužení splaškové kanalizace v obci D.Bečva“
Rada obce schválila cenovou nabídku na zpracování PD pro ÚŘ „Prodloužení splaškové kanalizace v obci
D.Bečva“ dle přílohy. Rada obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo dle přílohy.
4. Nevypořádaný pozemek ve sportovním areálu
Rada obce vzala na vědomí dopis spoluvlastníků pozemku v k.ú. Dolní Bečva s tím, že obec očekává
nabídku spoluvlastníků pozemku do 27.2.2017 na majetkoprávní vypořádání ve formě návrhu kupní
ceny nebo daru.
5. Žádosti
5.1.Žádost na instalaci filtru
Rada obce projednala žádost vlastníka domu na osazení filtru na vodovodní
přípojku k RD a ukládá ing. Novosadové prověřit u správce vodovodu Vak Vsetín,
provoz Rožnov p/R oprávněnost instalace filtru vlastníkem vodovodu v lokalitě.
5.2.Žádost o změnu v nájemní smlouvě
Rada obce projednala žádost pana D. P. o změnu výpovědní doby.
Rada obce neschválila žádost s tím, že nejsou obci známy podmínky pro žadatele o dotaci
na plánovaný sběrný dvůr a prodloužení výpovědní lhůty by mohlo zamezit realizaci
projektu .
5.3. Žádost o finanční příspěvek na činnost
Rada obce projednala žádost Sdružení pro rozvoj Soláně a schválila finanční dar ve výši 1000,-Kč na
činnost. Darovací smlouva bude projednána v následující radě.
5.4. Žádost o finanční příspěvek na provoz
Rada obce projednala žádost záchranné stanice v Bartošovicích schválila finanční dar ve výši 1000,na provoz záchranné stanice. Darovací smlouva bude projednána v následující radě.
5.5. Žádost o prodej částí pozemků
Rada obce ukládá ing. Novosadové vyvěšení záměru na úřední desce na prodej částí
pozemků podle geometrického plánu č. 1774-177/2015.
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5.6. Žádost o vybudování požárního hydrantu
Rada obce projednala žádost o zřízení veřejně přístupného požárního hydrantu DN 100
v podnikatelském areálu. Rada obce ukládá ing. Novosadové prověřit možnosti využití podzemního
požárního hydrantu u čerpací stanice hasičským specialistou pro potřeby podnikatelského areálu a
poté se k žádosti opět vrátí.
6. Smlouvy
6.1.Smlouva na dodávku vody č. 178
Rada obce schválila smlouvu na dodávku vody z vodovodu č.178 dle přílohy.
6.2.Smlouva na pronájem hrobového místa č. 109
Rada obce schválila smlouvu na pronájem hrobového místa č.109 dle přílohy.
6.3.Dohody o způsobu úhrady nákladů spojených s pořízením změny č. 1 na zpracování změny ÚP
Rada obce schválila dohodu o způsobu úhrady nákladů spojených pořízením změny č.1 ÚP Dolní Bečva
mezi obcí Dolní Bečva a žadateli o změnu dle přílohy.
6.4.Smlouva o dílo na zpracování - aktualizace studie „ Silnice I/35- průtah Dolní
Bečvou“
Rada obce schválila smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace aktualizace studie
z roku 2006 na akci: “ Silnice I/35průtah Dolní Bečvou , aktualizace studie z roku 2006“
dle přílohy a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
6.5. Dodatek č. 1 k SOD „Osvětová beseda - energetické úspory“
Rada obce schválila dodatek č. 1 k SOD Osvětová beseda – energetické úspory dle
přílohy.
7.Změna bezbariérového vstupu do budovy č.p.184
Rada obce schválila změnu bezbariérového přístupu do budovy čp. 184 ze zadní části
objektu přes šatnu pracovníků obce včetně dispozičních úprav v budově dle návrhu
projektanta – viz příloha.
8. Různé
8.1. Provoz sběrného dvora
Rada obce schválila provoz sběrného dvora pro veřejnost v roce 2017 od března do
listopadu 2017.

Ing. Pavla Novosadová
Místostarosta obce

Bc. Pavel Mana
Starosta obce
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