41/08/2017- RO –U
Příloha k usnesení
z 41. zasedání rady obce konané dne 7.8.2017 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

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

Program :

1. Žádosti
- o stanovisko k zajištění příjezdu k pozemku
- o opravu příjezdové komunikace
- o zřízení příjezdové komunikace
- o osazení dalšího filtru na vodovodní přípojku
- o pronájem hrobového místa
- o finanční příspěvek na Radhošťskou výzvu

2. Smlouvy
- o přeložce elektrického zařízení
- smlouva na pronájem hrobového místa
- smlouva na dodávku vody z vodovodu
- dodatek č.1 k smlouvě o nájmu pozemku pro účely střelnice
3. Sběrný dvůr
4. Ordinace dětského lékaře
5. Pronájem výdejny léků
6. Parkování na komunikacích v obci
7. Obecní knihovna
8. Různé
- zpráva FC Dolní Bečva o zakoupení sekačky
- podpora kulturní a sportovní akce v obci
- rozšíření vánoční výzdoby v obci
- vybavení cukrárny
- žádost SDH o zapůjčení prodlužovacího kabelu
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Usnesení

41/08/2017- RO –U

z 41.zasedání rady obce konané dne 7.8.2017 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

1. Žádosti
1.1.Žádost o stanovisko k zajištění příjezdu k pozemku
Rada obce projednala žádost MěÚ Rožnov p/R, silničního správního úřadu ze dne
21.7.2017 o stanovisko k zajištění příjezdu k pozemku a nesouhlasí s úpravou dopravního
značení dle návrhu z důvodu, že navrhované řešení považuje za nekoncepční z hlediska
bezpečnosti na cyklostezce u Bečvy v katastru obce a žádá o přehodnocení stanoviska
dopravní policie, neboť v dalších obdobných případech jsou výjimky z dopravního
značení povoleny.
1.2.Žádost o opravu příjezdové komunikace
Rada obce neschválila žádost o opravu komunikace vzhledem k tomu, že komunikace
vede po soukromých pozemcích a oprava komunikace je záležitostí vlastníků pozemků.
1.4. Žádost o zřízení příjezdové komunikace
Rada obce projednala žádost o možnosti zřízení zpevněné příjezdové komunikace
k rodinnému domu z důvodu nemožnosti užívání zřízeného věcného břemene vlastníkem
pozemku.Rada obce rozhodla o vyžádání cenové nabídky na opravu komunikace, z které
lze realizovat příjezd k rodinnému domu na náklady vlastníka domu.
1.5.Žádost o osazení dalšího filtru na vodovodní přípojku
Rada obce projednala žádost o osazení druhého dodatečného filtru na vodovodní
přípojku. Rada obce neschválila poskytnutí dalšího filtru na domovní vodovodní
přípojku.
1.6.Žádost o pronájem hrobového místa
Rada obce projednala žádost o pronájem hrobového místa – urnového dle žádosti a
schválila jeho poskytnutí.
1.7. Žádost o finanční příspěvek na Radhošťskou výzvu
Rada obce projednala žádost, zástupce organizačního výboru o finanční příspěvek na akci
Radhošťská výzva 2017. Rada obce schválila finanční dar ve výši 3000,- Kč na pokrytí
základních nákladů spojených s organizací akce Radhošťská výzva a pověřuje starostu
obce podpisem darovací smlouvy dle přílohy.
2. Smlouvy
2.1. Smlouva o přeložce elektrického zařízení
Rada obce schválila smlouvu o přeložce distribučního zařízení určeného k dodávce
elektrické energie na stavbu Dolní Bečva na p.č. st 16/1, Obec Dolní Bečva, NNV č. EP12-8003859 dle přílohy.
2.2.Smlouvy na pronájem hrobového místa
Rada obce schválila smlouvu na pronájem hrobového místa č. 136, 195,324,395 dle
Přílohy.
2

2.3. Smlouva na dodávku vody z vodovodu
Rada obce schválila smlouvu na dodávku vody z vodovodu č. 505 dle přílohy.
2.4. Dodatek č.1 k smlouvě o nájmu pozemku pro účely střelnice
Rada obce schválila dodatek č.1 k smlouvě o nájmu pozemku pro účely střelnice dle
přílohy.
3. Sběrný dvůr
Rada obce vzala na vědomí informace projektanta k možnostem zřízení sociálního zázemí
pracovníků údržby zeleně v budově drobné provozovny v souladu s platnými právními
předpisy. Rada obce rozhodla o znovu projednání rozsahu úprav s nájemcem.
4. Ordinace dětského lékaře
Tento bod se přesunuje do dalšího jednání rady obce .
5. Pronájem výdejny léků
Rada obce projednala žádost o prodloužení nájmu lékárny výdejny léků po uplynutí doby
platnosti smlouvy o nájmu ze dne 8.4.2014 . Rada obce schválila krátkodobý pronájem
výdejny léků od 7.8.2017 do 3.9.2017 a ukládá starostovi obci o vyhlášení záměru na
pronájem výdejny léků od 4.9.2017 v souladu se zákonem o obcích.
6. Parkování na komunikacích v obci
Rada obce vzala na vědomí zprávu Policie České republiky, ve věci řešení parkování
vozidel na obecních komunikacích na základě stížností, které ohrožují bezpečnost
silničního provozu, příp. chodců s tím , že v případě dalších zjištění nevhodného
parkování mohou občané své podněty podat přímo na Policii České republiky tel.
974 680 711 k okamžitému řešení.
7. Obecní knihovna
Rada obce vzala na vědomí informace knihovnice ohledně zlepšení vybavení obecní
knihovny. Rada obce schválila finanční rámec do výše 50 000,- Kč na dovybavení
knihovny o nový knihovnický stůl a nábytek s kobercem do dětského koutku.
Rada ukládá Ing. Novosadové zajistit projektanta na zpracování studie využití
nedokončeného prostoru v bytovém domě č.p.658 pro zřízení víceúčelové knihovny.
8. Různé
8.1.Zpráva FC Dolní Bečva o zakoupení sekačky
Rada obce vzala na vědomí zprávu předsedy FC Dolní Bečva o pořízení nové vřetenové
sekačky a jejího financování dle přílohy.
8.2. Podpora kulturní a sportovní akce v obci
Rada obce vzala na vědomí informaci předsedy komise školské kultury a sportu o konání
5. ročníku charitativního běhu „ Radhošťská výzva „ dne 23.9.2017 a 4. ročníku „ Zemákobraní“
na návsi dne 16.9.2017 a doporučení komise ŠKaS na finanční zajištění akcí .

8.3.Rozšíření vánoční výzdoby
Rada obce schválila rozšíření vánoční výzdoby oboustranně na sloupy VO v lípové aleji
v úseku pěší zóny a světelný nápis Šťastný nový rok u návsi od zdravotního střediska.
Rada obce ukládá starostovi obce prověřit možnosti a náklady výroby dřevěného betlému
z lípového dřeva z aleje uskladněného ve sběrném dvoře.
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8.4. Vybavení cukrárny
Rada obce schválila zakoupení nového nářezového stroje do vybavení kuchyně
cukrárny, jelikož původní stroj je dle sdělení odborného servisu opravitelný za
finanční částku srovnatelnou se zakoupením nového.
8.5. Žádost o zapůjčení prodlužovacího kabelu
Rada obce schválila žádost SDH Dolní Bečva o zapůjčení 2 ks prodlužovacích kabelů na hasičskou
soutěž Štít Radhoště“ 13.8.2017.

9. Závěr
Starosta ukončil jednání rady obce v 21,25 hodin.

Bc. Pavel Mana

Ing. Pavla Novosadová

Starosta obce

Místostarosta obce
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