38/05/2017- RO-U
Příloha k usnesení
z 38. zasedání rady obce konané dne 15.5.2017 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Přítomni: Bc.Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka , Ing. Pavla Novosadová
Program :
1.ZŠ a MŠ Dolní Bečva
1.1. Zpráva o hospodaření za rok 2016
1.2. Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do fondů
1.3. Účetní závěrka
1.4.Omezený provoz MŠ během letních prázdnin
2. Studie „ sběrný dvůr“
3. Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2018-2026
4.Projekt dopravního značení na MK
5. Vyjádření obce k podkladům rozhodnutí SÚ
6.Navýšení cen pro rok 2017 za přepravu , sběr a likvidaci odpadu
7. žádost o vybudování parkoviště před MŠ
8. Smlouvy
8.1. Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce
el.energie
8.2.Smlouva o účinkování
8.3.Dodatek
9. Různé
9.1. Informace k ÚŘ rozšíření hřbitova
9.2.Knihy pro žáky 9. tř.
9.3.Stolní kalendáře obce na rok 2018
9.4. Komise na otevírání obálek a hodnotící komise na dodavatele stavby
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38/05/2017- RO-U
Usnesení
z 38. zasedání rady obce konané dne 15.5.2017 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

1.ZŠ a MŠ Dolní Bečva
1.1. Zpráva o hospodaření za rok 2016
Rada obce projednala zprávu o hospodaření PO za rok 2016 dle přílohy.
1.2. Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do fondů
Rada obce schválila rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku PO za rok 2016 ve výši 150.193,52
Kč do fondu odměn ve výši 120.155,- Kč a do rezervního fondu ve výši 30.038,52 Kč v souladu
s ustanovením §30 odst.1 z.č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dle
přílohy. Rada obce souhlasí s převodem výnosu z prodeje svěřeného nepotřebného dlouhodobého
majetku ve výši 5.745,- Kč do fondu investic v souladu s ustanovením §31 odst. 1 písm. d) z.č.
250/2000 Sb. a bodu 6. písm. g) Zřizovací listiny.
1.3. Účetní závěrka
Rada obce schválila v souladu s ustanovením §102 odst. 2 písm. p) z.č. 128/2000 Sb. o obcích účetní
závěrku PO k 31.12.2016 dle přílohy.
1.4.Omezený provoz MŠ během letních prázdnin
Rada obce vzala na vědomí sdělení o omezení provozu MŠ Dolní Bečva po dobu letních prázdnin, kdy
MŠ bude uzavřena v termínu od 24.7.2017 do 31.8.2017.
2. Studie „ sběrný dvůr“
Rada obce vyhodnotila podané nabídky na zpracování studie na Sběrný dvůr. Rada obce pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy o dílo dle přílohy.
3. Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2018-2026
Rada obce projednala Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2018-2026 a doporučuje ZO jeho
schválení dle přílohy.
4.Projekt dopravního značení na MK
Rada obce schvaluje zpracování projektu dopravního značení na MK v návaznosti na znalecký
posudek č. 64-02-2017 ze dne 24.4.2017 dle nabídky ze dne 15.5.2017 včetně vyjádření Policie ČR DI
a MěÚ odboru dopravy viz příloha .
5.Vyjádření obce k podkladům rozhodnutí SÚ
Rada obce schválila vyjádření k podkladům rozhodnutí MěÚ odboru výstavby a ÚP v Rožnově p/R
k stavbě na pozemku v k.ú. Dolní Bečva dle přílohy.
6.Navýšení cen pro rok 2017 za přepravu , sběr a likvidaci odpadu
Rada obce schválila Dodatek č. 13 Smlouvy o nakládání s KO v obci Dolní Bečva č. 001/01/DB s
navýšením cen za přepravu, sběr a likvidaci odpadu na rok 2017 dle přílohy.
7. Žádosti
7.1. Žádost o vybudování parkoviště před MŠ
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Rada obce projednala žádost 6 rodičů dětí navštěvujících MŠ o vybudování parkoviště u mateřské
školy. Rada obce postupuje žádost vedení PO MŠ a ZŠ Dolní Bečva k prověření zájmu rodičů dětí
navštěvujících MŠ o umístění parkoviště v rámci areálu MŠ a předložení návrhu řešení RO.
7.2. Žádost o prodej části pozemku
Rada obce projednala žádost o prodej části pozemku užívanou před rodinným domem. Rada obce
doporučuje ZO prodej pouze části pozemku v rozsahu zaplocené části zahrady. RO nedoporučuje ZO
prodej části pozemku v rozsahu před garáží s ohledem na vjezd/ výjezd na silnici I/ 35 ve směru
z/na Horní Bečvu a nutnost umístění odhrnovaného sněhu z komunikace v zimním období na výše
uvedené části pozemku. Po geodetickém vytýčení skutečné hranice pozemku na místě RO
doporučuje zveřejnit záměr na prodej části pozemku v nezbytném rozsahu.
8. Smlouvy
8.1. Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce
elektrické energie
Rada obce schválila Smlouvu o smlouvě budoucí mezi o realizaci přeložky distribučního zařízení
určené k dodávce elektrické energie pro budovu č.p.184 dle přílohy.
8.2.Smlouva o účinkování
Rada obce schválila smlouvu na vystoupení cimbálové muziky dne 28.5.2017 v 14 hodin na Dolní
Bečvě na návsí u příležitosti oslavy Dně dětí dle přílohy.
9. Různé
9.1. Informace k ÚŘ rozšíření hřbitova
Rada obce vzala na vědomí informace z probíhajícího územního řízení ve věci „ Rozšíření hřbitova
v Dolní Bečvě“ vedeného MěÚ, odbor výstavby a ÚP v Rožnově p/R.
9.2.Knihy pro žáky 9. tříd
Rada obce schválila zakoupení 16 ks knih Radhošť-historie a současnost pro poskytnutí věcného daru
obce žákům 9. třídy ZŠ Dolní Bečva na slavnostním přijetí na OÚ starostou obce u příležitosti
ukončení školní docházky v místní ZŠ.
9.3.Stolní kalendáře obce na rok 2018
Rada obce schválila zhotovení 350 ks kalendářů na rok 2018
9.4. Komise na otevírání obálek a hodnotící komise na výběr dodavatele stavby
Rada obce jmenovala komisi na otevírání obálek nabídek na výběr dodavatele stavby
„ Protipovodňová opatření obce Dolní Bečva“

Bc. Pavel Mana
Starosta obce

Ing. Pavla Novosadová
Místostarosta obce
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