53/05/2018- RO-U
Příloha k usnesení
z 53. zasedání rady obce konané dne 21. 5. 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. Hospodaření PO MŠ a ZŠ za rok 2017
2. Žádosti
3. Smlouvy
4. Závěrečný účet obce za rok 2017
5. Střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2019-2026
6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
7. Zpráva Policie ČR
8. Zásady pro poskytování cestovních náhrad
9. Různé

53/05/2018- RO-U
Usnesení
z 53. zasedání rady obce konané dne 21. 5. 2018 v 17. hodin v kanceláři starosty obce
1.Hospodaření PO MŠ a ZŠ za rok 2017
Rada obce projednala zprávu o hospodaření PO MŠ a ZŠ za rok 2017. Rada obce schválila účetní
závěrku PO k 31.122017 v předloženém rozsahu v souladu s ustanovením §102 odst. 2 písm. p) z. č.
128/2000 Sb. o obcích. RO schválila hospodářský výsledek PO za rok 2017 a jeho rozdělení do fondů
dle návrhu PO v souladu s ustanovením §30 odst. 1 z. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů. RO rozhodla požádat Krajský úřad Zlínského kraje o provedení kontroly
hospodaření PO MŠ a ZŠ za rok 2017/2018 v souladu s ustanovením §27 odst. 11 z. č. 250/2000 Sb. u
příležitosti předání funkce ředitele PO MŠ a ZŠ k 30. 7. 2018.
2. Žádosti
2.1. Žádost o prodloužení doby hudební produkce, zapůjčení kabelu, laviček a stolů
Rada obce schválila prodloužení doby hudební produkce na předpouťové zábavě dne 16.6.2018 do 3.
hodiny ranní dne 17. 6. 2018 ve sportovním areálu a zapůjčení kabelů, stolů a laviček dle žádosti
Sdružení hasičů ČMS Dolní Bečva .
2.2. Žádost o vypořádání příjezdové komunikace k prameništi
Rada obce projednala žádost o vypořádání příjezdové komunikace k prameništi na předpokládaných
částech parcel č. 913, 908/2, 907 jako jediné příjezdové komunikace k prameništi a k rodinným
domům č. 55,57,58 a 59. Dále rada obce projednala nabídku na darování pozemků p. č. 2680/1 a
2680/2 u který se předpokládá, že jsou dotčeny příjezdovou komunikací k RD č.p. 55,57,58,59.
Rada obce ukládá ing. Novosadové zajistit cenu za zaměření komunikace od RS Rozpité k RD č.p. 57 a
doplnění žádosti žadateli o stanovisko vlastníků pozemků p.č. 916/6,913,908/2,907, 879/1
k darování části pozemků v příp., že budou dotčeny komunikací. RO poté žádost opět projedná.
2.3.Žádost o prodloužení doby hudební produkce
Rada obce schválila žádost o prodloužení doby hudební produkce ve sportovním areálu dne
8.6.2018 do 1.00 hodiny dne 9.6.2018 dle žádosti.
2.4. Žádost o zakoupení dalších stolů na zahrádku u cukrárny a instalaci klimatizace
Rada obce projednala žádost nájemce cukrárny na návsi o zakoupení dalších stolů a židlí na zahrádku
cukrárny a dodatečnou instalaci klimatizace v cukrárně, resp. žaluzií.
Rada obce ukládá ing. Novosadové zajistit cenovou nabídku na nové stoly, židle a klimatizace do
cukrárny.
3. Smlouvy
3.1. Příkazní smlouva na koordinátora BOZP na stavbě „ Obecní knihovna Dolní Bečva –
energetické úspory“
Rada obce schválila Příkazní smlouvu mezi obcí Dolní Bečva na koordinátora BOZP na stavbě „Obecní
knihovna Dolní Bečva – energetické úspory“ dle přílohy.
3.2.Příkazní smlouva na technický dozor investora na stavbu „ Obecní knihovna Dolní Bečva –
energetické úspory“
Rada obce schválila Příkazní smlouvu na technický dozor investora na stavbu „ Obecní knihovna
Dolní Bečva – energetické úspory“ dle přílohy.

3.3.Příkazní smlouva na autorský dozor investora na stavbu „ Obecní knihovna Dolní Bečva –
energetické úspory“
Rada obce schválila Příkazní smlouvu na autorský dozor investora na stavbu „ Obecní knihovna Dolní
Bečva – energetické úspory“ dle přílohy.
3.4. Darovací smlouva
Rada obce schválila darovací smlouvu na peněžitý dar pro činnost Klubu seniorů Dolní Bečvy dle
přílohy.
3.5. Darovací smlouva
Rada obce schválila darovací smlouvu mezi obcí Dolní Bečva a Sociální služby Vsetín, příspěvková
organizace, Záviše Kalandy 1353, 755 01 Vsetín dle přílohy.
3.6. Smlouva o účinkování
Rada obce schválila smlouvu o účinkování mezi obcí Dolní Bečva a Souborem písní a tanců Javořina,
na vystoupení cimbálové muziky Javořina dne 26.5.2018 ve sportovním areálu dle přílohy.
3.7. Smlouva o umístění a provozování kontejnerů na textil
Rada obce schválila smlouvu o umístění a provozování kontejnerů na textil mezi obcí Dolní Bečva a
TextilEco a.s., Palackého 715/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 dle přílohy.
3.8.Smlouva o zpracování osobních údajů
Rada obce schválila smlouvu o zpracování osobních údajů mezi obcí Dolní Bečva a firmou VIPA CZ
s.r.o., Kadlická 20, 460 15 Liberec dle přílohy.

3.9. Smlouva o dodávce vody z vodovodu
Rada obce schválila smlouvu o dodávce vody z vodovodu č.108 a 129 dle přílohy.
4. Závěrečný účet obce za rok 2017
Rada obce projednala závěrečný účet obce za rok 2017 a doporučuje zastupitelstvu obce schválit
závěrečný účet obce za rok 2017 dle přílohy.
5. Střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2019-2026
Rada obce projednala aktualizovaný střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2019-2026 a
doporučuje ZO schválit střednědobý výhled rozpočtu na období 2019-2026 dle přílohy.
6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
Rada obce vzala na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017.
7. Zpráva Policie ČR
Rada obce vzala na vědomí Zprávu Policie ČR o stavu veřejného pořádku na teritoriu obce za rok 2017
dle přílohy.
8. Zásady pro poskytování cestovních náhrad
Rada obce projednala zásady pro poskytování cestovních náhrad dle přílohy a doporučuje ZO jejich
schválení.

9. Různé
9.1.Cenová nabídka na opravu oplocení sošky p.Marie na Čtvrtích
Rada obce projednala cenovou nabídku na opravu oplocení u sošky panny Marie na Čtvrtích na
žádost občanů z lokality na pozemku obce p.č. 2690/1 a požaduje nacenit nižší variantu oplocení do
80 cm.
9.2.Návrh na zakoupení 1000 l kontejnerů na dešťovou vodu
Rada obce projednala návrh na zakoupení cca 1000 l kontejnerů na dešťovou vodu obcí pro občany
vzhledem k opakujícímu se suchu. Rada obce doporučuje pořízení kontejnerů na dešťovou vodu
občanům v příp., že bude možné využít vhodnou účelovou dotaci na jejich pořízení.
9.3.Cenová nabídka na zpracování kalendáře obce na rok 2019
Rada obce schválila cenovou nabídku na zpracování kalendáře obce na rok 2019 dle přílohy.
9.4. Dodatek č. 1 ke Stanovám dobrovolného svazku obcí Sdružení Mikroregion Rožnovsko
Rada obce projednala dodatek č. 1 ke Stanovám dobrovolného svazku obcí Sdružení Mikroregion
Rožnovsko ze dne 8.9.2015 dle přílohy a doporučuje ZO jeho schválení.

Bc. Pavel Mana
Starosta obce

Ing. Pavla Novosadová
Místostarosta obce

