50/03/2018- RO –U
Příloha k usnesení
z 50. zasedání rady obce konané dne 7. 3. 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. Požár domu č. p. 136
4. Stavební úpravy drobné provozovny č. p. 27
5. Inventarizační zpráva obce
6. Inventarizační zpráva ZŠ a MŠ
7. Jmenování členů konkurzní komise
8. Projektové záměry a dotace
9. Zpráva kontrolního výboru
10. Pokyny pro úpravu návrhu změny č. 1 ÚP Dolní Bečva a návrh opatření obecné povahy
11. Projekt na zvýšení bezpečnosti dopravy a pěších v obci
12. Valná hromada honebního společenstva
13. Systém ochrany osobních údajů dle GDPR
14. Program a termín jednání ZO
15. Různé - kontejnery na textil
- odběr, svoz a likvidace nebezpečného a velkoobjemového odpadu, elektroodpadu, bioodpadu
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Usnesení

50/03/2018- RO -U

z 50. zasedání rady obce konané dne 7. 3. 2018 v 17. hodin v kanceláři starosty obce
1.Žádosti
1.1. Žádost na zapůjčení mobilního pódia na charitativní akci
Rada obce schválila zaslání žádosti Městu Rožnov p/R , Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod
Radhoštěm na zapůjčení mobilního pódia na velikonoční charitativní akci na návsi v neděli 1. 4. 2018.
Výtěžek z akce bude věnován manželům postiženým požárem rodinného domu dne 2. 3. 2018. Rada
obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o výpůjčce v případě schválení žádosti.
1.2. Žádost o vyjádření obce k projektové dokumentaci
Rada projednala žádost o stanovisko k stavebnímu řízení na stavbu „ Stavební úpravu bytu č. 14 v
domě č.p.658 v k. ú. Dolní Bečva“. Rada obce souhlasí s návrhem stavebních úprav bytu č. 14 dle
předložené projektové dokumentace.
1.3. Žádost o provedení odkoupení a směny pozemků
Rada obce projednala žádost na odkoupení části pozemku p. č. 1515/1 obce a následného provedení
směny pozemku za část pozemku p. č. 1515/4 a pozemek p. č. 1424/2 pod místní komunikací ve
vlastnictví žadatele. Rada obce neschválila navrhovaný způsob majetkoprávního vypořádání pozemků
a nabízí žadateli pouze výkup pozemku pod komunikací za cenu dle znaleckého posudku.
1.4. Žádost o navýšení finančních prostředků
Rada obce schválila žádost předsedy komise školské, kultury a sportu o navýšení finančních
prostředků na §3399 na oslavu Svátku matek ve sportovním areálu dne 13. 5. 2018 na zajištění
hudebního vystoupení cimbálové muziky Poštar z Frenštátu p/R dle přílohy.
1.5. Žádost o vykoupení pozemků pod komunikací
Rada obce vzala na vědomí stanovisko spoluvlastníků pozemku p. č. 40/2 a 32/12, kteří nesouhlasí s
prodejem části pozemků obci pod nezpevněnou přístupovou komunikací do chatoviště k řece Bečvě.
Vzhledem k tomuto stanovisku nelze řešit ani vykoupení části pozemku p. č. 40/14 , jelikož není
možné propojení s obecní komunikací.
2. Smlouvy, dodatky
2.1. Smlouva o dílo na PD stavby prodloužení vodovodu
Rada obce schválila smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace stavby „ Prodloužení
vodovodního řádu v obci Dolní Bečva“ k p. č. 2279 a 2281/3 v Horním Rozpitém, nad obchodem.
2.2. Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo na PD pro stavbu MK a rekonstrukce MK
Rada obce schválila Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo pro stavbu MK na p. č. 1131/5 a 1131/24 a
rekonstrukce MK na p. č. 2725/ 1 v Dolní Bečvě dle přílohy.
2.3. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo pro stavbu rozšíření hřbitova
Rada obce schválila dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo pro stavbu rozšíření hřbitova v Dolní Bečvě
dle přílohy.
2. 4. Smlouva o dodávce vody z vodovodu
Rada obce schválila smlouvu o dodávce vody z vodovodu č. 270 a 413 dle přílohy.
2

2.5. Smlouva o nájmu hrobového místa
Rada obce schválila smlouvu o nájmu hrobového místa č. 3 dle přílohy.
2.6. Smlouva o právu provést stavbu
Rada obce schválila smlouvu o právu provést stavbu zpevněné plochy – část sjezdu na pozemek ,
vodovodní přípojku, kanalizační přípojku splaškové a dešťové kanalizace, na p.č. 2691/1 dle přílohy a
přiložené situace.
3. Požár domu
Rada obce vzala na vědomí informaci starosty obce o požáru RD, poskytnutí nenávratné
bezprostřední finanční pomoci obce ve výši 10000,- Kč na nejnutnější osobní výdaje po požáru
2.3.2018 při řešení krizové situace. Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit finanční dar ve
výši 200 000,- Kč na opravu vyhořelého domu. Rada obce schválila odvoz a likvidaci směsného
stavebního a demoličního materiálu ze spáleniště na náklady obce na skládku ve Staříči do hodnoty
55000,- Kč.
4. Stavební úpravy drobné provozovny
Rada obce schválila SOD na stavební úpravy drobné provozovny v částce 1,047.228,- Kč vč. DPH.
5. Inventarizační zpráva obce
Rada obce schválila inventarizační zprávu obce o průběhu a výsledku provedených inventur majetku
a závazků obce Dolní Bečva k 31.12.2017 dle přílohy.
6. Inventarizační zpráva ZŠ a MŠ
Rada obce schválila inventarizační zprávu ZŠ a MŠ o průběhu a výsledku provedených inventur
majetku a závazků ZŠ a MŠ Dolní Bečva k 31.12.2017 dle přílohy.
7. Jmenování členů konkurzní komise
Rada obce jmenovala členy a předsedu konkurzní komise na obsazení vedoucího pracovního místa
ředitele PO ZŠ a MŠ Dolní Bečva 578 v tomto složení:
1. Ing. Pavel Dedek, člen konkurzní komise, předseda školské rady při ZŠ a MŠ
2. Mgr. Libor Fusek, člen konkurzní komise, pedagogický pracovník ZŠ a MŠ
3. Mgr. Ivan Suchý, člen konkurzní komise, školní inspektor ČŠI
4. Mgr. Olga Vallová, členka konkurzní komise, pracovník KÚ Zlínského kraje
5. Ing. Petr Bohušík, člen konkurzní komise, člen RO
6. Bc. Pavel Mana, předseda konkurzní komise, člen RO
7. Ing. Dušan Vrážel, pracovník MěÚ Rožnov p/R
Tajemníkem konkurzní komise byla určena paní Jana Vavřínová.
První schůzka konkurzní komise byla stanovena dne 5. 4. 2018 v 9,30 hodin v kanceláři starosty obce
OÚ.
8. Projektové záměry a dotace
Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit tyto výhledové záměry a dotace z rozpočtu obce
2018:
1. Lyžařský klub Radhošť Dolní Bečva, dotace na rekonstrukci elektrorozvodů stanice lyžař.vleku
2. Sdružení hasičů ČMS, SDH Dolní Bečva, dotace na auto
3. Dřevěný betlém, záměr pořízení betlému z lipového dřeva z áleje po sněhové kalamitě
4. Letní kino, záměr DSO Mikroregion Rožnovsko
5. Parkoviště v areálu MŠ, záměr
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6. Vestavba knihovny v bytovém domě č. p. 658, projektová příprava dle důvodové zprávy. Rada obce
nedoporučuje ZO schválit poskytnutí finančního daru 50 000,- Kč na rekonstrukci nemocnice ve
Valašském Meziříčí.
9. Zpráva kontrolního výboru
Rada obce projednala a bere na vědomí zprávu kontrolního výboru dle přílohy.
10. Pokyny pro úpravu návrhu změny č. 1 ÚP Dolní Bečva a návrh opatření obecné povahy
Rada obce projednala pokyny pro úpravu návrhu změny č. 1 ÚP Dolní Bečva a návrh opatření obecné
povahy zaslané MěÚ Rožnov p/R, pořizovatelem ÚP dne 16. 2. 2018 a ukládá Ing. Novosadové,
určenému zastupiteli zaslat pořizovateli připomínky k zapracování dle přílohy.
11. Projekt na zvýšení bezpečnosti dopravy a pěších v obci
Rada obce vzala na vědomí informaci MAS (Místní akční skupiny) Rožnovsko, jako nositele strategie
komunitně vedeného místního rozvoje (SCLL) v období 2014-2020 o možnosti čerpat finanční
podporu z IROP (Integrovaného regionálního operačního programu) na projekty z oblasti opatření
podpory dopravní dostupnosti zejména ve vztahu k bezpečnosti dopravy v obci v letech 2018-2019.
RO doporučuje zastupitelstvu obce schválení projektové přípravy opatření k zvýšení bezpečnosti
dopravy a pěších v centru obce spočívající ve výstavbě a rekonstrukci bezbariérové komunikace
k zastávkám autobusové dopravy, do veřejné budovy OÚ a dále v realizaci prvků zvyšujících
bezpečnost silniční a pěší dopravy (přechod na silnici I/35, VO, prvky inteligentních dopravních
systémů) v návaznosti na bezbariérové komunikace pro pěší u silnice I/35 v obci. Opatření je
v souladu s aktualizovanou studií Silnice I/35 průtah Dolní Bečvou. Financování akce je navrženo
z programu IROP-Bezpečnost Dopravy v rámci integrovaných projektů CLLD MAS Rožnovsko 20142020, alokace pro obec Dolní Bečvu – 2,136.000,- Kč, míra podpory projektu 95% z fondu EU ERDF
(Evropský fond pro regionální rozvoj).
12. Valná hromada honebního společenstva
Rada obce vzala na vědomí zápis z Valné hromady Honebního Společenstva Dolní Bečva ze dne
19.1.2018 - viz příloha. RO nesouhlasí s 6. bodem zápisu VH HS, kdy Obec nebyla přijata za člena
honebního společenstva s odůvodněním, že delegovaný zástupce obce není přímým vlastníkem
lesních pozemků honitby a jeho zájmy mohou být odlišné od zájmů přímého vlastníka jako právně
neopodstatněným a žádá o znovu projednání její přihlášky do HS za účasti zástupce obce na VH tak,
aby bylo obci jako zakládajícímu členu honebního společenstva umožněno stejně jako ostatním
vlastníkům honebních pozemků přičleněných k honitbě se podílet na jeho činnosti. RO konstatuje,
že delegovaný zástupce obce plnohodnotně zastupuje vlastníka honebních pozemků v souladu
s rozhodnutím příslušného orgánu obce a v souladu se zákonem o obcích. RO považuje nepřijetí obce
za člena honebního společenstva za diskriminací oproti jiným vlastníkům honebních pozemků
přičleněných k honitbě přijatých do HS. Obec ukončila své členství v HS k 31. 12. 2003 výhradně na
základě překážky v zákoně o obcích, která již pominula. RO ukládá starostovi zajistit stanovisko ve
věci od příslušných orgánů státní správy myslivosti.
13. Systém ochrany osobních údajů dle GDPR
Rada obce vzala na vědomí povinnost obce zavést systém ochrany osobních údajů dle GDPR
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679. RO ukládá starostovi ve
spolupráci s DSO Mikroregion Rožnovsko projednat společný postup v ochraně osobních údajů se
zajištěním společného pověřence, analýz, návrhu opatření k dosažení souladu s GDPR, zajištění
školení, poradenství a trvalé podpory provozu GDPR při nakládání s osobními údaji orgánů a
organizačních složek obce.
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14. Program a termín jednání ZO
Rada obce schválila termín konání zasedání zastupitelstva obce dne 26.3.2018 v 16 hodin v zasedací
síni obecního úřadu s tímto programem:
1.Zpráva KV
2. Zpráva FV
3. Záměry obce
4. Rozpočtové opatření č. 1
5. Smlouvy
6. Smlouvy o poskytnutí dotace spolkům
7. Různé
15. Různé
15.1. Kontejnery na textil
Rada obce vzala na vědomí nabídku firmy Textil Eco a.s., Palackého 715/15, 110 00 Praha 1 na
umístění kontejnerů na použitý textil, obuv a hračky a schvaluje umístění 1 kontejneru u budovy
obecního úřadu.
15.2. Odběr, svoz a likvidace velkoobjemového a nebezpečného odpadu, elektroodpadu,
bioodpadu
RO projednala a odsouhlasila cenovou nabídku firmy AVE CZ, odpadové hospodářství, s.r.o., na
odběr, svoz a likvidaci velkoobjemového odpadu, nebezpečného odpadu, bioodpadu a
elektroodpadu v obci v roce 2018 s tím, že cena velkoobjemového odpadu bude činit max. 1459,- Kč/
t a svozy odpadů budou prováděny 1xměsíčně od 03-11/2018. RO ukládá starostovi zaslat
objednávku firmě do 21. 3. 2018.

Bc. Pavel Mana
Starosta obce

Ing. Pavla Novosadová
Místostarosta obce
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