42/09/2017- RO – U
Příloha k usnesení
z 42. zasedání rady obce konané dne 4.9.2017 v 18. hodin na obecním úřadě

Přítomni : Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka , Ing. Pavla Novosadová
Omluven: Bc. Pavel Mana- dovolená
Host: pan Daniel Paulus

Program :
1. Stavební úpravy – drobná provozovna
2. Smlouva o nájmu nebytových prostor
3. Zoologicko – biologický posudek
4. Cenová nabídka na příslušenství elektrocentrály
5. Souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru
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Usnesení

42/09/2017- RO –U

z 42. zasedání rady obce konané dne 4.9.2017 v 18. hodin na obecním úřadě
1.Stavební úpravy – drobná provozovna
Rada obce projednala s nájemcem budovy požadavky projektanta na řešení záměru stavebních úprav
objektu tak, aby bylo vytvořeno požadované sociální zázemí, jak pro pracovníky obce, tak pro
pracovníka nájemce. Nájemce souhlasí s vytvořením samostatného sociálního zázemí - denní
místnost, WC, sprcha, šatna v levé části objektu pro pracovníky obce a samostatného sociálního
zázemí pro pracovníka nájemce - denní místnost, WC, sprcha, šatna v pravé části objektu tak , aby
bylo možné vyřídit stavební povolení na stavební úpravy. Rada obce ukládá Ing. Novosadové zajistit
cenovou nabídku projektanta na vypracování projektové dokumentace stavebních úprav včetně
jejího projednání s HZS ZK a KHS ZK a vyřízení stavebního povolení.
2. Smlouva o nájmu nebytových prostor
Rada obce schválila smlouvu o nájmu nebytových prostor na pronájem nebytových prostor výdejny
léčiv v budově č.p.184 v Dolní Bečvě dle přílohy od 4.9.2017.
3. Zoologicko – biologický posudek
Rada obce schválila vypracování Zoologicko – biologického posudku na budovu sportstadionu ve
sportovním areálu na akci „Sportstadion Dolní Bečva č.p. 618-energetické úspory“ pro podání
žádosti o dotaci na zateplení z OPŽP v 09/2017 dle cenové nabídky z 12.8.2017.
4. Cenová nabídka na příslušenství elektrocentrály
Rada obce schválila cenovou nabídku na příslušenství elektrocentrály KIPOR KDE19STA3 (záložní zdroj
pro OÚ) dle přílohy.
5.Souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru
Rada obce schválila přijetí účelově určeného finančního daru PO ZŠ a MŠ Dolní Bečva ve dvou
etapách pro školní rok 2017/2018
Ing. Pavla Novosadová
Místostarosta obce

Ing. Martin Solanský
člen rady obce
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