55/07/2018- RO –U
Příloha k usnesení
z 55. zasedání rady obce konané dne 16. 7. 2018 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

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

Program:

1. Ordinace dětského lékaře
2. Žádosti
3. Smlouvy
4. Cenová nabídka na zpracování PD – Zvýšení bezpečnosti dopravy na I/35
5. Různé - platový výměr ředitele PO MŠ a ZŠ
- informace o projektu splaškové kanalizace
- rozšíření webových stránek
- pověření finančního výboru ke kontrole
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55/07/2018- RO –U
Usnesení
z 55. zasedání rady obce konané dne 16. 7. 2018 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

1.Ordinace dětského lékaře
Rada obce vzala na vědomi informace starosty obce o přetrvávajících potížích s obsazením ordinace
dětského lékaře v zdravotním středisku. Rada obce schválila zveřejnění inzerátu s nabídkou na
obsazení pediatrického obvodu v obci Dolní Bečva s možností pronájmu bytu ve zdravotním středisku
v časopise VOX Pediatrie pro děti a dorost.
2. Žádosti
2. 1. Žádost o prodloužení vodovodního řádu
Rada obce projednala žádost o prodloužení vodovodního řádu k pozemku p. č. 1141/7 s tím, že rada
obce požaduje zajistit nacenění prodloužení vodovodního řádu v připravovaném projektu nové
komunikace na p. č. 1164/10,13,14 a 1141/1.
2. 2. Žádost o rekonstrukci vodovodní přípojky
Rada obce projednala žádost o rekonstrukci vodovodní přípojky na pozemek p. č. 278/3, s tím, že
rada obce schválila výměnu uzavíracího šoupátka s výkopem na náklady obce s tím, že rekonstrukci
soukromé části vodovodní přípojky si uhradí žadatel.
2.3. Žádost o ukončení nájemní smlouvy hrobového místa
Rada obce schválila žádost o ukončení nájemní smlouvy hrobového místa č. CV 5 k 31. 7. 2018 dle
přílohy.
2. 4. Žádost o přidělení hrobového místa
Rada obce schválila přidělení hrobového místa č. CV 5 novému nájemci dle žádosti.
2. 5. Žádost o převod smlouvy č. 133 na urnové místo
Rada obce schválila převod smlouvy BIII č. 133 na pronájem urnového místa dle žádosti.
2. 6. Žádost o povolení hostování s lunaparkem na pouti
Rada obce schválila povolení hostování s lunaparkem na pouti na parkovišti u kostela v 06/ 2019 dle
žádosti.
3. Smlouvy
3. 1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor
Rada obce schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v budově č. p. 27 od
1.8.2018 dle přílohy.
3. 2. Příkazní smlouva o poskytování služeb útulku pro opuštěná zvířata
Rada obce schválila příkazní smlouva o poskytování služeb útulku pro opuštěná zvířata mezi obcí
Dolní Bečva a Psí m útulkem Rožnovsko s. r. o., 1 máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm dle
přílohy.
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3. 3. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti
Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti
č. IP-12-8021037 Dolní Bečva, p. č. 2115/3 dle přílohy.
4. Cenová nabídka na zpracování PD – Zvýšení bezpečnosti dopravy na I/35
Rada obce schválila cenovou nabídku na dokumentaci pro územní rozhodnutí na akci
„Silnice I/35, křižovatka silnice I/35 v km 329,6 a MK s přechody u obecního úřadu Dolní Bečva,
„Silnice I/35, přechod v km 329,2 -329,3 k ZŠ a MŠ“ a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o
dílo dle přílohy.
5. Různé
5. 1. Platový výměr ředitele PO MŠ a ZŠ
Rada obce schválila platový výměr novému řediteli PO MŠ a ZŠ dle přílohy.
5. 2. Informace o projektu splaškové kanalizace
Rada obce vzala na vědomí informace Alatere profi, s.r.o., Perucká 2481/5, Praha Vinohrady a SFŽP
ČR o projektu Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva s tím, že projekt splnil podmínky
po formální a věcné stránce 71. výzvy OPŽP, ale vzhledem k velkému počtu projektů byl zařazen do
zásobníku projektů, kde je nutné vyčkat na jejich dofinancování. Rada obce vzala na vědomí
informaci o vydaném stavebním povolení na splaškovou kanalizaci, které nabude právní moci
koncem 07/2018.
5. 3. Rozšíření webových stránek
Rada obce schválila rozšíření webových stránek obce.
5. 4. Pověření finančního výboru ke kontrole
Rada obce pověřila finanční výbor ZO k provedení veřejnoprávní kontroly příspěvku obce za rok 2017
v souladu s ustanovením § 15 a 27 z. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a
podle ustanovení § 102 z. č. 128/2000 Sb. o obcích a ukládá starostovi obce oznámit PO provedení
kontroly hospodaření.

Bc. Pavel Mana
Starosta obce

Ing. Pavla Novosadová
Místostarosta obce
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