48/01/2018- RO-U
Příloha k usnesení

ze 48. zasedání rady obce konané dne 8. 1. 2018 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Přítomni:
Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová
Program:
1. Žádosti
2. Smlouvy, dodatky
3. Dohoda o přičlenění pozemků do společenstevní honitby Dolní Bečva
4. Různé - cena za pronájem tělocvičny
- cenová nabídka na projekt prodloužení vodovodu
- cenová nabídka na opravu minigolfu
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48/01/2018- RO-U

Usnesení
ze 48. zasedání rady obce konané dne 8. 1. 2018 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

1.Žádosti
1.1.Žádost o prodloužení nájmu v budově č.p.184
Rada obce schválila prodloužení nájmu kanceláře v budově č.p.184 do 30.6.2018 dle žádosti.
1.2.Žádost o zapůjčení židlí a prodlužovacího kabelu na sportovní ples
Rada obce schválila žádost FC Dolní Bečva o zapůjčení židlí a prodlužovacího kabelu na sportovní ples
dne 3. 2. 2018 v tělocvičně ZŠ.
1.3. Žádost o souhlas zřizovatele s fyzickou likvidací vyřazeného majetku
Rada obce projednala žádost ZŠ a MŠ Dolní Bečva o vydání souhlasu zřizovatele s fyzickou likvidací
majetku ZŠ a MŠ Dolní Bečva dle přílohy. RO požaduje odůvodnit návrh na likvidaci mobilního
telefonu a kopírky, příp. doložit jejich neopravitelnost vzhledem ke krátké době užívání.
1.4. Žádost o výměnu sporáku v nájemním bytě
Rada obce projednala žádost o výměnu stávajícího plynového sporáku za elektrický sporák
v nájemním bytě. Rada obce neschválila zakoupení nového elektrického sporáku do nájemního bytu,
jelikož obec již dlouhodobě nevybavuje obecní nájemní byty kuchyňskou linkou s elektrospotřebiči, či
jiným vybavením.
1.5. Žádost o opravu místní komunikace na Jurkovec
Rada obce projednala žádost obyvatel v lokalitě Horní Rozpité – Jurkovec o opravu komunikace
poškozenou užíváním po těžbě dřeva v lokalitě. Rada obce ukládá starostovi obce ověřit skutečný
stav komunikace do následujícího zasedání rady obce.
2. Smlouvy
2.1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Rada obce schválila dodatek č. 1 mezi na zpracování PD komunikace na Rovni mezi Rozpitými dle
přílohy.
2.2. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění provozu a údržby vodohospodářského zařízení č. VaK /
151/2005
Rada obce schválila Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění provozu a údržby vodohospodářského
zařízení č. VaK /151/2005 – aktualizace na rok 2018 dle přílohy.
2.3. Smlouva na dodávku vody z vodovodu č. 450
Rada obce schválila smlouvu na dodávku vody z vodovodu č. 450 dle přílohy.
2.4. Smlouva o nájmu hrobového místa č. 26
Rada obce schválila smlouvu o nájmu hrobového místa č. 26 dle přílohy.
2.5. Příloha ke smlouvě o zpracování mezd
Rada obce schválila přílohu ke smlouvě o zpracování mezd.
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2.6. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Rada obce schválila dodatek č. 1 SOD č. STAV/002/2017 na zpracování aktualizace studie Silnice I/35průtah Dolní Bečvou dle přílohy.
3. Dohoda o přičlenění pozemků do společenstevní honitby Dolní Bečva
Rada obce schválila Dohodu o přičlenění pozemků do společenstevní honitby Dolní Bečva dle
přílohy.
4. Různé
4.1.Cena za pronájem tělocvičny
Rada obce vzala na vědomí informace ředitele ZŠ a MŠ Dolní Bečva o uplatňování dříve stanovené
ceny za pronájem tělocvičny vč. služby používání sprch.
4.2.Cenová nabídka na projekt prodloužení vodovodu
Rada obce schválila cenovou nabídku na zpracování projektu pro územní řízení prodloužení
vodovodu v k.ú. Dolní Bečva dle přílohy.
4.3.Cenová nabídka na opravu minigolfu
Rada obce projednala cenovou nabídku na opravu minigolfu ve sportovním areálu dle přílohy a
ukládá správci sportovního areálu zajistit výměnu opotřebovaných prvků (desky, síťka) a prověřit
montáže, pobyt a dopravní náklady s tím, že demontáž a likvidaci opotřebovaných dílů provede obec
zaměstnanci obce.

Bc. Pavel Mana
Starosta obce

Ing. Pavla Novosadová
Místostarosta obce
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