51/04/2018- RO – U
Příloha k usnesení
z 51. zasedání rady obce konané dne 9. 4. 2018 v 17. hodin v zasedací síni obecního úřadu

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

Program:

1. Žádosti
2. Smlouvy
3. Nabídka na zhotovení leteckých fotografií obce
4. Informace ke konkurzu na ředitele PO MŠ a ZŠ
5. Různé
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51/04/2018- RO – U
Usnesení
z 51. zasedání rady obce konané dne 9. 4. 2018 v 17. hodin v zasedací síni obecního úřadu

1.Žádosti
1.1. Žádost o změny v projektové dokumentaci
Rada obce projednala žádost ohledně změn v projektové dokumentaci Stavebních úprav drobné
provozovny č. p. 27 v době probíhajících stavebních prací. Rada obce trvá na výměně okna
v místnosti č. 108 dílna, tak aby výměna nenarušila výrobu v dílně. Rada obce souhlasí se zachováním
výplní otvorů ze skleněných tvárnic v místnosti č. 108 dílna. Rada obce souhlasí se zmenšením
pracovního stolu v užívání nájemníka a na jeho náklady tak, aby zbylá část byla použitelná jako
pracovní stůl pro potřeby pracovníků údržby zeleně.
1.2. Žádost o podporu akce Bečvanské gruntování
Rada obce schválila podporu akce Bečvanské gruntování spočívající ve sběru odpadu v blízkosti
cyklostezky u Bečvy, kterou realizoval spolek Ohlá klika, neformální sdružení občanů dne 21. 4. 2018,
s tím, že organizátoři akce zakoupí pro účastníky ochranné rukavice a občerstvení do hodnoty 3 000,Kč na náklady obce. Obec poskytne bezplatně účastníkům plastové pytle na sběr odpadu.
1.3.Žádost o souhlas se stavbou přístavby rodinného domu a oplocení
Rada obce schválila přístavbu RD č.p.423 a oplocení na p.č167/4 dle předložené projektové
dokumentace.
1.4. Žádost o odkup části parcely č. 2689 v k.ú. Dolní Bečva
Rada obce projednala žádost o odkup části pozemku p. č. 2689 ostatní plocha, ostatní komunikace.
Požadovaná výměra na odkoupení je cca 65 m2 a je nyní užívaná jako nádvoří, vjezd do stodoly a
garáže. RO souhlasí s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p. č. 2689.
1.5. Žádost o nápravu sjízdnosti komunikace na Jurkovec
Rada obce projednala žádost vlastníků nemovitostí o nápravu sjízdnosti cesty na Jurkovec, která je
poškozována při odvozu dřeva po těžbě v okolním lese. RO vzala na vědomí vyjádření vedení obce
k stavu cesty z kontrolních prohlídek, kdy byla zjištěna její průjezdnost a pochůdnost bez omezení. RO
uložila starostovi vyzvat vlastníka lesů, kde se provádí těžba, aby zajistil průběžný úklid a průjezdnost
cesty s tím, že po dokončení těžby bude obcí doplněno kamenivo v cestě k zlepšení její sjízdnosti.
2. Smlouvy
2.1. Smlouva o budoucí výstavbě sjezdu ze silnice I/35 na p. č. 2643/1 k p. č. 185/4
Rada obce schválila Smlouvu o budoucí výstavbě sjezdu ze silnice I/35 na p. č. 2643/1 k p. č. 185/4
podle přiložené situace.
2.2.Smlouva o dílo č. 2018-005
Rada obce schválila servisní smlouvu na zajištění funkční způsobilosti lokálního výstražného systému
budovaného z projektu Operačního životního prostředí dle přílohy.
3. Nabídka - na zhotovení leteckých fotografií obce
Rada obce schválila zhotovení leteckých fotografií firmou JAS AIR CZ, s.r.o., dle cenové nabídky z
28. 3. 2018 v rozsahu 1 kolmé fotografie 150x220-250 cm se záběrem celého katastru obce v částce
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celkem 27.000,- Kč bez DPH a dále 1 ks šikmé fotografie na CD ROM pro vlastní potřebu a presentaci
(JPEG) v částce 3.000,- Kč bez DPH. RO ukládá starostovi obce podepsat smlouvu na dodávku služeb a
výkonů v schváleném rozsahu.
4.Informace ke konkurzu na ředitele PO MŠ a ZŠ
Rada obce vzala na vědomí informace o termínu konání konkurzu na ředitele PO MŠ a ZŠ Dolní Bečva
dne 27. 4. 2018 a určila termín zasedání rady obce ve stejný termín s ohledem na plánované
dovolené v 05/2018.
5. Různé
5.1.Chodník u bufetu ve sportovním areálu
Rada obce projednala záměr opravy dlažby u bufetu z podnětu fotbalového klubu ve sportovním
areálu s tím , že doporučuje řešit dlážděný prostor koncepčně v návaznosti na nové umístění bufetu,
altánu, VO a stávajícího přístřešku. RO rozhodla zadat výškopisné a polohopisné zaměření zájmové
plochy a zajistit nabídku na vypracování studie využití plochy pro sportovní a kulturní vyžití.
5.2. Veřejná zakázka Obecní knihovna Dolní Bečva-energetické úspory
Rada obce vzala na vědomí Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „ Obecní knihovna
Dolní Bečva- energetické úspory“. Rada obce schválila jako nejvýhodnější nabídku firmy Jaroslav
Lušovský, 756 55 Dolní Bečva č. p. 506 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo dle přílohy.
5.3.Likvidace vyřazeného majetku
Rada obce projednala odůvodnění vyřazeného majetku v ZŠ a MŠ dle dopisu, který je přílohou
usnesení. Rada obce odsouhlasila fyzickou likvidaci vyřazeného majetku v ZŠ a MŠ k 31. 12. 2017 dle
přílohy.

Bc. Pavel Mana
Starosta obce

Ing. Pavla Novosadová
Místostarosta obce
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