47/12/2017- RO-U
Příloha k usnesení
ze 47. zasedání rady obce konané dne 4.12.2017 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
3. Rozpočtové opatření č. 4
4. Rozpočet obce na rok 2018
5. Program ZO 18.12.2017
6. Ordinace dětského lékaře
7. Změna kalkulace služeb související se správou hřbitova
8. Různé
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47/12/2017- RO -U
Usnesení
ze 47. zasedání rady obce konané dne 4.12.2017 v kanceláři starosty obce v 17. hodin
1. Žádosti
1.1.Žádost o dotaci na provoz záchranné stanice v Bartošovicích
Rada obce neschválila žádost ČSOP ZO Nový Jičín o dotaci na provoz Záchranné stanice
v Bartošovicích pro rok 2018.
2.Smlouvy
2.1.Darovací smlouva
Rada obce schválila darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru na úhradu nájmu haly ZŠ
pro vánoční sportovní akci „Radhošťský cup 2017“ dle přílohy.
2.2. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Rada obce schválila smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti IS
s dohodou o vstupu na pozemek v souvislosti s investiční výstavbou dle přílohy.
2.3. Smlouva o nájmu pozemku pro účely stavby-dodatek č. 3
Rada obce schvaluje smlouvu o nájmu pozemku pro účely stavby-dodatek č. 3 na rozšíření
předmětu užívání pozemků pro stavby dle přílohy.
2.4. Smlouva o zprostředkování pořadu
Rada obce schválila smlouvu o zprostředkování pořadu pro děti dle přílohy.
2.5. Smlouva na hrobová místa č. 309
Rada obce schválila smlouvy na pronájem hrobových míst č. 309
2.6. Dodatek č. 2 ke smlouvě o zajištění provozu a údržby vodohospodářského zařízení
Rada obce projednala dodatek č. 2 ke smlouvě o zajištění provozu a údržby vodohospodářského
zařízení dle přílohy. RO ukládá starostovi obce vyžádat od provozovatele odůvodnění růstu ceny
služeb za rozbory vody do dalšího jednání RO.
3. Rozpočtové opatření č. 4
Rada obce doporučuje ZO schválit rozpočtové opatření č. 4 dle přílohy.
4. Rozpočet obce na rok 2018
Rada obce projednala návrh rozpočtu obce po úpravě a doporučuje ZO schválit rozpočet obce
na rok 2018 dle přílohy.
5. Program ZO 18. 12. 2017
Rada obce schválila program zasedání zastupitelstva obce dne 18. 12. 2017:
1.
Zpráva KV
2.
Zpráva FV
3.
Rozpočtové opatření č. 4
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4.
5.
6.
7.

Rozpočet obce na rok 2018
Smlouvy
Dotace občanským sdružením
Různé

6. Ordinace dětského lékaře
RO vzala na vědomí oznámení MUDr. Bernardi, že ze zdravotních důvodů nebude moci
převzít ordinaci po MUDr. Valáškové. Rada obce vzala na vědomí oznámení dětské lékařky
MUDr. Marie Valáškové ve věci ukončení ordinace dětské lékařky v obci k 31.12.2017 a
poskytnutí informací pro rodiče dětí a dorostu o možnosti jejich převzetí od 1.1.2018 MUDr.
Bernardi v Hutisku-Solanci. Rada obce ukládá starostovi obce zveřejnit nabídku na obsazení
ordinace dětské lékařky v obci s rozšířením spádového území o obec Vidče s tím, že je možné
zájemci nabídnout k užívání nájemní obecní byt ve zdravotním středisku.
7. Změna cenové kalkulace služeb související se správou hřbitova
Rada obce schválila cenovou kalkulaci služeb související se správou hřbitova od 1.1.2018 dle
přílohy.
8.Různé
8.1. Dopis
Rada obce vzala na vědomí dopis s tím , že obec setrvává na stanovisku sděleném v dopise dne
26.6.2017 a nedomnívá se, že ke zhoršení hydrogeologických podmínek v lokalitě došlo
zpevněním komunikace a jejím odvodněním do vsaku mimo dům. Lokalita je přirozeně zatížena
spodními vodami a stavba komunikace tudíž ani nemohla zhoršit hydrogeologické poměry.
8.2.Záměr údržby chodníků u Základní školy
Rada obce projednala rozšíření zimní údržby chodníku u základní školy s tím, že mechanizací
není možné úklid provádět z důvodu nedostatečné šířky chodníku v celé délce. RO rozhodla o
odklízení sněhu jen v prostoru autobusové zastávky. V zimním období se sněhem je nutné užívání
komunikací okolo fary a v aleji.
8.3.Záměr umístění Základové stanice Vodafone
Rada obce znovu projednala záměr společnosti Suntel group, s.r.o. , o možnosti umístění
základové stanice Vodafone ve věži hasičské zbojnice a v části půdy budovy OÚ č.p. 340. Rada
obce trvá na dodání stanoviska hygieny o zdravotní nezávadnosti navrhovaného
telekomunikačního technologického zařízení k umístění a ukládá ing. Novosadové zajistit
posouzení statikem stávajících schodů věže hasičské zbrojnice.
8.4.Zpráva KV
Rada obce projednala zprávu KV a doporučuje ZO ji schválit. Rada obce ukládá starostovi obce
projednat s JUDr. Matulou a zástupcem v.o.s. Singulár možnosti majetkoprávního vypořádání
spoluvlastnického podílu obce u pozemků zapsaných na LV 72 v k.ú. obce Dolní Bečva.
8.5.Dopis Lyžařského klubu Radhošť
Rada obce vzala na vědomí dopis Lyžařského klubu Radhošť ohledně stanovení cen jízdného na
lyžařském vleku Radhošť pro sezonu 2017/2018 s tím, cena pro trvale přihlášené obyvatele
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obce Dolní Bečva starší 18 let je v provozních hodinách vleku 50,- Kč/osobu /den a pro trvale
přihlášené obyvatele obce Dolní Bečva mladší 18 let je v provozních hodinách vleku jízdné
zdarma.

Bc. Pavel Mana
Starosta obce

Ing. Pavla Novosadová
Místostarosta obce
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