40/07/2017- RO –U
Příloha k
40. zasedání rady obce konané dne 10.7.2017 v 16. hodin v kanceláři starosty obce

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

Program :

1. Sběrný dvůr
2. Oznámení o ukončení činnosti praktického lékaře pro děti a dorost
3. Žádosti - o hostování s lunaparkem na pouti
- o prodloužení nájemní smlouvy bytu
- o koupi části pozemku
- občanského sdružení SDH Dolní Bečva o koupi nového auta
- o změnu členství v komisi sociální a SPOZ
4. Smlouvy -smlouva o právu provést stavbu
- smlouva o právu provést stavbu
- o užití digitálního produktu
- plánovací smlouva
- na dodávku vody
- na pronájem hrobového místa
5. Energetické posouzení budovy č.p.618
6. Různé - zoologicko-biologický posudek
- žádost o umístění znaku obce na festivalový plakát „ Léto na Soláni“
- zveřejnění záměru na pronájem obecních pozemků
- informace o podaném odvolání
- dopis k nabídce zastupitelstva obce
-

Radiový projekt a žádost na ČTU
Projekty v ZŠ Dolní Bečva – energetické úspory objektu „C“, modernizace
vzduchotechnického zařízení ve školní kuchyni-rekonstrukce kuchyně
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40/07/2017- RO-U
Usnesení
z 40. zasedání rady obce konané dne 10.7.2017 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

1.Sběrný dvůr
Rada obce provedla prohlídku budovy č.p. 27 za účasti nájemníka a projednala s ním
uvolnění části prostor budovy pro potřeby vzniku zázemí pro pracovníky obce.
Rada obce ukládá vedení obce provést konzultaci s projektantem o možnosti navržených
stavebních úprav s tím, aby bylo možné v budově zřídit samostatné sociální zázemí se
sprchou, WC, šatnou, denní místností pro pracovníky OÚ a WC pro nájemníka se
samostatnými vchody. V rámci úprav pak provést výměnu oken a venkovních dveří. Součástí
úprav bude samostatné měření spotřeby elektřiny, plynu a vody pro uživatele budovy. Na
základě konzultace budou naceněny projekční práce do dalšího jednání rady obce.
2.Oznámení o ukončení činnosti praktického lékaře pro děti a dorost
Rada obce vzala na vědomí oznámení o ukončení činnosti ordinace praktického lékaře
k 31.12.2017 z osobních důvodů. Rada obce schválila zveřejnění záměru pronajmout prostor
ordinace dětského lékaře v budově zdravotního střediska v Dolní Bečvě. od 1.1.2018 na
úřední desce OÚ, v časopise praktických lékařů pro děti a dorost VOX PEDIATRIAE a
v časopise ČLK TEMPUS MEDICORUM vzhledem k nedostatků lékařů v oboru. Rada obce
uložila starostovi koordinovat společný postup v obsazení ordinace s obcí Hutisko-Solanec
vzhledem k provozované praxi lékaře v obou obcích.
3.Žádosti
3.1.Žádost o hostování s lunaparkem na pouti
Rada obce odsouhlasila žádost o umožnění hostování lunaparku na pouti v 06/2018 v prostoru
parkoviště u tělocvičny, za cenu platného poplatku z místa dle obecně závazné vyhlášky.
2.2. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy bytu
Rada obce projednala žádost o prodloužení nájemní smlouvy na pronájem č. 3 v zdravotním
středisku. Rada obce se k žádosti vrátí na dalším zasedání rady obce po vyřešení pronájmu
ordinace lékaře pro děti a dorost, neboť byt je reservován pro případné bytové potřeby lékařů
ordinujících v obci.
2.3. Žádost o koupi části pozemku
Rada obce projednala žádost o koupi části pozemku ostatní komunikace, ostatní plocha
podle geometrického plánu č.2001-128/2017 a rozhodla o zadání vypracování znaleckého
posudku na odkoupení požadované části pozemku .
2.4.Žádost občanského sdružení SDH Dolní Bečva o koupi nového auta
Rada obce projednala žádost sdružení SDH Dolní Bečva o zakoupení 2. hasičského auta obcí
s využitím i pro potřeby SDH, neboť stávající vozidlo Opel Movano je již více jak 18 let staré
a opotřebované (najeto přes 256.000 km) se zvyšujícím se počtem vážných závad. Rada obce
doporučuje zastupitelstvu obce schválit podání žádost o dotaci na hasičské auto.
2.5. Žádost o změnu členství v komisi sociální a SPOZ
Rada obce projednala žádost předsedkyně komise sociální o změny členů v komisi sociální a
SPOZ
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4. Smlouvy
4.1.Smlouva o právu provést stavbu
Rada obce schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu kanalizačního potrubí a vyústního
objektu od domovní ČOV dle přílohy.
4.2.Smlouva o právu provést stavbu
Rada obce schválila smlouvu o právu provést stavbu vodovodního potrubí k stavbě dle
přílohy.
4.3.Smlouva o užití digitálního produktu – Zeměměřičský úřad Praha
Rada obce schválila smlouvu o užití dat ve formě digitálního produktu základní báze
geografických dat ČR( ZABAGED)- polohopis a výškopis a databáze geografických jmen
České republiky dle přílohy pro povodňového plánu obce.
4.4.Plánovací smlouva
Rada obce schválila plánovací smlouvu na provedení stavby komunikace dle přílohy.
4.5.Smlouva na dodávku vody z vodovodu
Rada obce schválila smlouvu na dodávku vody z vodovodu č. 504 dle přílohy.
4.6. Smlouva na pronájem hrobového místa
Rada obce schválila smlouvu na pronájem hrobového místa č. 391 dle přílohy.
5.Energetické posouzení budovy č.p.618
Rada obce schválila zpracování Energetického posouzení budovy č.p.618 sportstadionu dle
nabídky ze dne 9.7.2017 energetickým specialistou viz příloha.
6.Různé
6.1. Zoologicko-biologický posudek
Rada obce schválila zadání vypracování zoologického biologického posudku jako podkladu
k žádosti o podporu z OPŽP k akci „ Obecní knihovna Dolní Bečva – energetické úspory „
6.2. Žádost o umístění znaku obce na festivalový plakát „ Léto na Soláni“
Rada obce schválila poskytnutí znaku obce Dolní Bečva na festivalový plakát „ Léto na
Soláni“ dle žádosti
6.3.Zveřejnění záměru na pronájem obecních pozemků
Rada obce schválila zveřejnění záměru na pronájem obecních pozemků pro honitbu.
6.4 Informace o podaném odvolání
Rada obce vzala na vědomí informace o podaném odvolání k změně využití území
„Rozšíření hřbitova v Dolní Bečvě“ a rozhodnutí o umístění stavby „ Rozšíření hřbitova
Dolní Bečva“ dle přílohy.
6.5.Dopis k nabídce zastupitelstva obce
Rada obce projednala ze dne 7.7.2017 ve věci nesouhlasného stanoviska k nabídce
zastupitelstva obce na odkoupení nezbytné části pozemků o výměře 300 m2, které budou
dotčeny stavbou kanalizačního sběrače s ochranným pásmem. Vlastník pozemků požaduje
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vykoupení celé výměry obou pozemků s tím, že o ceně se bude jednat nebo navrhuje jinou
trasu splaškové kanalizace. Rada obce ukládá místostarostce projednat s vlastníkem pozemku
výkup pozemků, resp. jejích části po vyhotovení geometrického náčrtu za cenu dle
znaleckého posudku.
6.6. Radiový projekt a žádost na Český telekomunikační úřad
Rada obce schválila zadání vypracování rádiového a podání žádosti ČTÚ o vydání individuálního
oprávnění k využívání radiových kmitočtů pozemní pohyblivé služby a pevné služby v rámci projektu
Protipovodňová opatření obce Dolní Bečva pro provozování bezdrátového rozhlasu dle cenové
nabídky.
6.7. Projekty ZŠ Dolní Bečva – energetické úspory objektu „C“ a rekonstrukce kuchyně v ZŠ Dolní
Bečva
Rada obce ukládá starostovi obce vyžádat od vedení školy harmonogram realizace připravených
projektů v ZŠ: ZŠ Dolní Bečva – energetické úspory objektu „C“ a ,rekonstrukce kuchyně v ZŠ Dolní
Bečva do dalšího jednání rady.

Bc. Pavel Mana
Starosta obce

Ing. Pavla Novosadová
Místostarosta obce
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