36/04/2017- RO –U
Příloha k usnesení
z 36.zasedání rady obce konané dne 3.4.2017 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

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

Program :
1.Žádosti - o rozdělení nákladů na opravu plotu
- o prošetření parkování na místní komunikaci
- o opravu komunikace
- o směnu , případně odkoupení pozemku
- o směnu pozemku
- o směnu pozemků
- LK Radhošť
2. Projekt protipovodňová opatření obce Dolní Bečva
- protipovodňová opatření obce Dolní Bečva
- SOD na zpracování digitálního protipovodňového plánu
- zadávací dokumentace na výstražný a varovný systém
3. Zadávací řízení na projektovou dokumentaci na sběrný dvůr
4. Informace o zpracování územní studie
5. Informace o přípravě projektu splaškové kanalizace
6. Podmínky pro poskytnutí a vyúčtování dotace z rozpočtu obce
7. Výkup části pozemku ve sportovním areálu
8. Různé - smlouvy na dodávku vody
- smlouvy na pronájem hrobového místa
- cenová nabídka na zhotovení stavby VO Dolní Bečva-část 1 naproti kostela
- cenová nabídka na zhotovení prodloužení vodovodního řádu na Rovni
- komunikace
- doklady k dodatečnému povolení stavby
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36/04/2017- RO –U
Usnesení
z 36. zasedání rady obce konané dne 3.4.2017 v 17. hodin v kanceláři starosty obce
1.Žádosti

1.1.Žádost o rozdělení nákladů na opravu plotu
Rada obce projednala žádost s tím, že na místním šetření bylo projektantem v oboru
dopravních staveb navrženo oddělení asfaltové vozovky od podezdívky plotu žlabem resp.
obrubníkem s kamenivem nebo dlažbou. Takto vzniklá dilatační spára omezí tlak komunikace
na základy budoucího nového plotu. Opatření na komunikaci provede obec na své náklady.
Rada obce ukládá ing. Novosadové vyzvat žadatelku k předložení projektové dokumentace
nového oplocení vč. posouzení statikem.
1.2. Žádost o prošetření parkování na místní komunikaci
Rada obce projednala stížnost na parkování nákladního automobilu na místní komunikaci a
osazení zrcadla. Rada obce ukládá starostovi postoupit stížnost k řešení Policii ČR a zároveň
si vyžádat písemnou zprávu od Policie ČR o provedených zjištěních a přijatých opatřeních
ohledně předchozí stížnosti na parkování na téže místní komunikací ohrožující bezpečný
provoz na komunikaci a pohyb osob na přilehlém chodníku. Zároveň RO obce ukládá
místostarostce zajistit návrh projektanta v oboru dopravních staveb na omezení parkování na
místní komunikacích v ulicích. RO nedoporučuje osazení zrcadla a v dalších podobných
křižovatkách komunikací v obci vzhledem k jejich četnosti a povinnosti řidičů dodržovat
pravidla silničního provozu v obci.
1.3. Žádost o opravu komunikace
Rada obce projednala žádost o opravu komunikace na Radhošťské cestě. RO navrhuje
vlastníkovi nemovitosti provést na své náklady opatření (např. osazením obruby, provedením
drenáže se vsakem) na svém pozemku, které zamezí stékání dešťových vod do garáže.
1.4.Žádost o směnu, popřípadě prodej pozemků
Rada obce projednala žádost o směnu popřípadě prodej pozemků a požaduje dodat k žádosti
geometrická náčrt, který zobrazí rozsah dotčení pozemků místní komunikací včetně chodníku
na pozemku.
1.5. Žádost o směnu pozemků
Rada obce projednala žádost o vrácení přeplatku daně z nemovitostí a provedení výměny
pozemků pod asfaltovou komunikací k penzionu Ámos. Rada obce navrhuje výkup pozemku
obcí v místní komunikaci za cenu obvyklou, neboť k směně nemá možnost nabídnout žádný
vhodný pozemek. Vrácení přeplatku daně z nemovitostí je nutné řešit s FÚ Rožnov p/R.
Rada obce vzala na vědomí nesouhlasné stanovisko vlastníka pozemku k vedení splaškové
kanalizace a rozhodla změnit trasu splaškové kanalizace do jiného pozemku.
1.6.Žádost Lyžařského klubu Radhošť
Rada obce projednala žádost Lyžařského klubu Radhošť z.s.o pronájem sportovního areálu
k pořádání II. ročníku Sběrného dvora – country festivalu v termínu 16.6.2017.
2

Rada obce schválila konání akce již v přehledu akcí ve sportovním areálu v 12/2016 a
souhlasí s prodloužením doby hudební produkce na akci do 3. hodiny ranní následujícího dne
2. Projekt protipovodňová opatření obce Dolní Bečva
2.1. Protipovodňová opatření obce Dolní Bečva
Rada obce vzala na vědomí informaci o registraci akce a rozhodnutí Ministerstva životního
prostředí ČR o poskytnutí dotace obci ve výši 3 109 707,- Kč na projekt„ Protipovodňová
opatření obce Dolní Bečva.“
2.2. SOD na zpracování digitálního povodňového plánu
Rada obce schvaluje Smlouvu o dílo na zpracování digitálního povodňového plánu dle
přílohy.
2.3. Zadávací dokumentace na výstražný a varovný systém
Rad obce schválila zadávací dokumentaci pro zadávací řízení na výstražný a varovný systém
dle přílohy.
3. Zadávací řízení na projektovou dokumentaci na sběrný dvůr
3.1. Zadávací řízení na projektovou dokumentaci na sběrný dvůr
Rada obce schválila výzvu na předložení nabídky na vypracování projektové dokumentacestudie na sběrný dvůr dle přílohy.
3.2.Opětovná žádost
Rada obce projednala opětovnou žádost ohledně změny smlouvy o nájmu nebytových prostor
a nájmu pozemku, s tím že bude postoupena k projednání do zastupitelstva obce.
4. Informace o zpracování územní studie
Rada obce vzala na vědomí informace o probíhajícím zpracování územní studie č.2 na Křivači
a nesouhlasného stanoviska společnosti VaK Vsetín k zaslanému návrhu. VaK Vsetín sdělil,
že stávající vodovodní síť z kapacitních důvodů neumožnuje rozšíření vodovodní sítě a
napojení dalších odběratelů z územní studie. Rada obce ukládá místostarostce prověřit využití
plánu rozvoje vodovodů a kanalizací v ZK pro potřeby zvýšení kapacity obecního vodovodu
dle požadavku VaKu Vsetín.
Rada obce dále vzala na vědomí informace z jednání se společností ČEZ distribuce o nutnosti
vybudovat novou sloupovou trafostanici v návaznosti na stávající vedení VN s požadavkem
volného příjezdu k trafostanici a umožnění vedení NN z trafostanice na soukromých
pozemcích.
Rada obce ukládá místostarostce svolat jednání s vlastníky pozemků a společnosti ČEZ.
5. Informace o přípravě projektu splaškové kanalizace
Rada obce vzala na vědomí informace místostarostky o přípravě projektu splaškové
kanalizace předané projektantem stavby. Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce, aby u
tras splaškové kanalizace, kde nebude získán souhlas vlastníka dotčeného pozemku, příp.
budou vzneseny požadavky na finanční náhrady byly z dalšího zpracování PD vyřazeny.
Rada obce před vyřazením trasy požaduje projektantem vždy prověřit alternativní trasu
splaškové kanalizace, kde nevznikne nárok na finanční náhradu.

3

6. Podmínky pro poskytnutí a vyúčtování dotace z rozpočtu obce
Rada obce schválila nové podmínky pro poskytnutí a vyúčtování dotace z rozpočtu obce
s účinností od 4.4.2017 dle přílohy.
7. Výkup části pozemku ve sportovním areálu
Rada obce rozhodla na základě dopisu ze dne 29.3.2017 , že vytýčení hranice pozemku dle
geometrického plánu č. 1947-167/2016 ze dne 13.12.2016 se uskuteční 6.4.2017
zeměměřičem v 8. hodin . Jedná se část pozemku dlouhodobě užívaného obcí ve sportovním
areálu vč..koryta Mlýnského potoka. Rada obce nepovažuje jiné vymezení hranice pozemku
za důvodné. Rada obce žádá spoluvlastníky pozemku o zaslání informace do 7.4.2117, zda
vypořádají zjištěnou právní vadu v katastru nemovitostí u pozemku, která brání uzavření
kupní smlouvy v termínu do 10.4.2017.
8.Různé
8.1. Smlouvy na dodávku vody č. 317
Rada obce schválila smlouvu na dodávku vody z vodovodu č. 317 dle přílohy.
8.2.Smlouvy nájmu hrobového místa č. 100, 275, 353
Rada obce schválila smlouvy o nájmu hrobového místa č. 100, 275, 353 dle přílohy.
8.3. Cenová nabídka na zhotovení stavby „VO Dolní Bečva-část 1 naproti kostela“
Rada obce schválila cenovou nabídku a SOD č. 003/17/VOJ firmy Vojkůvka s.r.o., Dolní
Bečva 336 na provedení prodloužení VO na p.č. 2643/1 a 2690/6 dle přílohy.
Zodpovídá : Bc. Mana
Termín: 4.4.2017

8.4. Cenová nabídka na zhotovení stavby „Prodloužení vodovodního řádu Na Rovni„
Rada obce schválila cenovou nabídku a SOD č. 004/17/VOJ na provedení prodloužení
vodovodního řádu na Rovni.
8.5. Komunikace
Rada obce projednala žádost ohledně možnosti vykoupení pozemků na zřízení místní
komunikace. RO požaduje žádost doplnit stanoviskem vlastníka pozemku. RO žádost
postupuje zastupitelstvu k projednání.
8.6. Doklady k dodatečnému povolení stavby
Rada obce vzala na vědomí zaslání části dokladů ohledně dodatečného stavebního povolení
akce.

Ing. Pavla Novosadová

Bc. Pavel Mana

Místostarosta obce

Starosta obce
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