44/10/2017- RO –U
Příloha k usnesení
z 44. zasedání rady obce konané dne 9. 10. 2017 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

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

Program:
1.Žádost- o vybudování parkoviště u MŠ Dolní Bečva
- o prověření odkupu účelové komunikace do chatoviště
- o finanční dar na výměnu oken v budově fary
- o souhlas zřizovatele s likvidací počítačů z počítačové učebny
2. Návrh na prodej pozemků
3. Smlouvy – o právu provést stavbu
- o nájmu bytu v zdravotním středisku
- o poskytnutí práv k užívání software
- ukončení nájmu hrobového místa
- o dílo – budova sportstadion
- o dílo – stavební úpravy drobná provozovna
- dodatek č. 4 k smlouvě o spolupráci- digitálně technická mapa obce
- výpověď nájemní smlouvy – kancelář v budově č.p.184
- smlouvy o umístění zařízení na sloupy ČEZ
4. Plán inventur majetku obce pro rok 2017
5. Proces projednávání a schválení rozpočtu obce na rok 2018
6. Ceník prováděných prací pro zimní údržbu 2017/2018
7. Odměny a dary
8. Zadávací řízení na dovybavení sportovního areálu
9. Různé – pojištění pracovníka veřejné služby
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44/10/2017- RO -U
Usnesení
z 44. zasedání rady obce konané dne 9. 10. 2017 v 17. hodin v kanceláři starosty obce
1.Žádosti
1.1.Žádost o vybudování parkoviště u MŠ Dolní Bečva
Rada obce projednala zprávu vedení Základní a mateřské školy k možnosti umístění parkoviště před
budovou MŠ Dolní Bečva dle předloženého zákresu a navrhuje zastupitelstvu obce schválit přípravu
projektu.
1.2. Žádost o prověření odkupu účelové komunikace do chatoviště
Rada obce projednala žádost vlastníků objektů v okolí účelové komunikace do chatoviště u Bečvy o
možnosti jejího odkoupení obcí od vlastníka. Rada obce ukládá vedení obce projednat s vlastníkem
pozemku, který navazuje na obecní komunikaci dle přiložené situace možnost, příp. podmínky
výkupu pozemku.
1.3. Žádost o finanční dar na výměnu oken v budově fary
Rada obce projednala žádost Římskokatolické farnosti Dolní Bečva, o finanční dar ve výši 100 000,- Kč
na výměnu oken v budově fary. Rada obce rozhodla s rozhodnutím ve věci posečkat do doby
vyhotovení znaleckého posudku na vykoupení pozemku v komunikaci vedle ZŠ v majetku
Římskokatolické farnosti a jejím projednání s vlastníkem.
1.4. Žádost o souhlas zřizovatele s likvidací počítačů z počítačové učebny
Rada obce schválila likvidaci počítačů z počítačové učebny ZŠ dle žádosti ředitele PO ZŠ Dolní Bečva.
2. Návrh na prodej pozemků
Rada obce vzala na vědomí dopis s tím , že bude požadavek projednán na společné schůzce
s ostatními vlastníky domů v lokalitě U Tabulí v souladu s usnesením zastupitelstva obce ze dne
25.9.2017.
3. Smlouvy
3.1. Smlouva o právu provést stavbu
Rada obce schválila smlouvu o právu provést stavbu k plánovanému rodinnému domu dle přílohy.
3.2. Smlouva o nájmu bytu v zdravotním středisku
Rada obce schválila smlouvu o nájmu bytu v zdravotním středisku dle přílohy.
3.3.Smlouva o poskytnutí práv k užívání software
Rada obce schválila smlouvu o poskytnutí práv k užívání software dle přílohy.
3.4. Ukončení nájmu hrobového místa
Rada schválila ukončení nájmu hrobového místa č. 133.
3.5.Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace „Sportstadion Dolní Bečva energetické úspory“
Rada obce schválila smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace na stavbu
„Sportstadion Dolní Bečva - energetické úspory“ dle přílohy.
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3.6. Smlouva o dílo – stavební úpravy
Rada obce schválila smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy
drobné provozovny.
3.7.Dodatek k smlouvě o spolupráci- digitálně technická mapa obce
Rada obce schválila dodatek č. 4 k smlouvě o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě digitálně
technické mapy dle přílohy.
3.8.Výpověď nájemní smlouvy – kancelář v budově č.p.184
Rada obce vzala na vědomí výpověď nájemní smlouvy nájemníka.
3.9.Smlouvy o umístění zařízení na sloupy ČEZ
Rada obce schválila smlouvy o umístění zařízení - hlásičů bezdrátového rozhlasu na sloupy ČEZ dle
přílohy.
4. Plán inventur majetku obce pro rok 2017
Rada obce schválila plán inventur majetku obce pro rok 2017 dle přílohy.
5. Proces projednávání a schválení rozpočtu obce na rok 2018
Rada obce schválila proces projednávání a schválení rozpočtu obce na rok 2018 dle přílohy.
6. Ceník prováděných prací pro zimní údržbu 2017/2018
Rada obce schválila ceník prováděných prací pro zimní údržbu 2017/2018 dle přílohy.
7. Odměny a finanční dary
Rada obce schválila odměny a finanční dary za rok 2017 dle přílohy.
8. Zadávací řízení na dovybavení sportovního areálu
Rada obce schválila zadávací řízení na dovybavení sportovního areálu přístřeškem dle přílohy
oslovením 2 stavebních firem dle směrnice rady obce.
9. Různé
9.1. Pojištění pracovníka veřejné služby
Rada obce schválila sjednání pojištění pracovníka veřejné služby.

Bc. Pavel Mana
Starosta obce

Ing. Pavla Novosadová
Místostarosta obce
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