49/02/2018- RO-U
Příloha k usnesení
ze 49. zasedání rady obce konané dne 5. 2. 2018 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

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

Program:
1. Žádosti
2. Smlouvy, dodatky
3. Výběrové řízení na veřejné zakázky
Obecní knihovna Dolní Bečva čp. 184 - energetické úspory
Stavební úpravy drobné provozovny č. p. 27
Jmenování komisí
4. Rozšíření hřbitova
5. Konkurs na ředitele ZŠ a MŠ Dolní Bečva
6. Různé
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49/02/2018- RO-U
Usnesení
ze 49. zasedání rady obce konané dne 5. 2. 2018 v 17. hodin v kanceláři starosty obce
1.Žádosti
1.1.Žádost Sdružení pro rozvoj Soláně o finanční příspěvek
Rada obce projednala žádost Sdružení pro rozvoj Soláně o finanční příspěvek na činnost . Rada obce
schválila darovací smlouvu na finanční částku 1000,- Kč na činnost sdružení.
1. 2. Žádost o zřízení jednosměrné komunikace
Rada obce projednala žádost o projednání možnosti zřízení místní komunikace jako jednosměrné.
Rada obce ukládá místostarostce prověřit zřízení dvousměrné komunikace pouze s chodníkem u
projektanta dopravních staveb a prověřit souhlasy všech vlastníků pozemků z horní strany ulice
k odprodeji příslušných dílů na rozšíření koridoru pro komunikaci.
2.Smlouvy
2.1. Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/2018/00018
Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických
komunikací č. VPI/2018/00018 na přeložku – stavby spočívající v změně trasy komunikačního vedení
SEK ve vlastnictví společnosti CETIN v lokalitě Na Rovni mezi Rozpitými pro stavbu komunikace
s chodníkem dle přílohy.
2.2. Dohoda o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby
Rada obce schválila Dohodu o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby
překládky sítě elektronických komunikací v lokalitě Na Rovni mezi Rozpitými dle přílohy.
2.3. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP -2-8020239 Dolní Bečva
Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti
č. IP -2-8020239 Dolní Bečva na umístění zařízení distribuční soustavy – zemního kabelového vedení
NN dle přílohy.
2.4. Smlouva na dodávku vody z vodovodu č. 189, 480
Rada obce schválila smlouvu na dodávku vody z vodovodu č. 189, 480 dle přílohy.
2.5. Smlouva o nájmu hrobového místa č. 47
Rada obce schválila smlouvu o nájmu hrobového místa č. 47 dle přílohy.
2.6. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 011/17/VOJ
Rada obce schválila dodatek č. 1 k smlouvě o dílo č. 011/17/VOJ na stavbu „Dovybavení sportovního
areálu v Dolní Bečvě“ dle přílohy.
2.7. Dodatek č. 14 Smlouvy o nakládání s komunálním odpadem v obci Dolní Bečva, č. 001/01/DB
Rada obce schválila dodatek č. 14 Dodatek č. 14 Smlouvy o nakládání s komunálním odpadem v obci
Dolní Bečva, č. 001/01/DB dle přílohy.
2.7. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na právo zřídit a provozovat na budoucím služebném pozemku přeložené plynárenské
zařízení dle přílohy.
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3. Výběrové řízení na veřejné zakázky
3.1. Obecní knihovna Dolní Bečva č. p. 184 - energetické úspory
Rada obce schválila zadávací dokumentaci na výběrové řízení na veřejnou zakázku „Obecní knihovna
Dolní Bečva- energetické úspory“ s obesláním 3 firem.
3.2. Stavební úpravy drobné provozovny č. p. 27
Rada obce schválila výzvu k předložení nabídky na veřejnou zakázku „Stavební úpravy drobné
provozovny v obci Dolní Bečva“ s obesláním 2 firem na podání cenové nabídky na stavbu dle přílohy.
3.3. Jmenování komisí
Rada obce schválila komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi na výběr dodavatele stavby
Obecní knihovna Dolní Bečva č. p. 184, energetické úspory ve složení: Bc. Pavel Mana, Ing. Pavla
Novosadová, Mgr. Miroslava Pilařová.
4. Rozšíření hřbitova
Rada obce vzala na vědomí vyjádření k jednání ohledně návrhu ozelenění rozšíření hřbitova ze dne
8. 1. 2018 dle přílohy. Rada obce nesouhlasí se změnou zpracované dokumentace pro ÚŘ, neboť by
bylo v rozporu s rozhodnutím zastupitelstva obce z 19. 6. 2017 a nepřiměřeně by omezovalo
množství hrobových míst v rozšířené části hřbitova. RO jako projev dobré vůle navrhuje doplnění
stromořadí z javorů kolem všech chodníků v rozšířené části hřbitova. RO ukládá místostarostce
projednat s projektantem návrh dodatku č. 2 SOD na samostatné zpracování sadových úprav
rozšíření hřbitova, které nepodléhají povolení v rozsahu solitérní strom, živý plot z tújí podél severní
strany rozšířené části hřbitova, nová lípová výsadba podél západní zdi rozšířeného hřbitova jako
prodloužení stávající lípové aleje, nové keře/stromy u kolumbária, zachování stávajícího živého plotu
z tújí mezi stávajícím a rozšířeným hřbitovem s doplněním stromořadí z javorů kolem chodníků tak,
aby se zvýšila kvalita pohody bydlení stávajících přilehlých rodinných domů. Závlahový systém
rozptylové loučky bude součástí vodohospodářské části PD pro SP.
5. Konkurs na ředitele ZŠ a MŠ Dolní Bečva
Rada obce:
5. 1. vyhlašuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, a § 166 odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, konkurz na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace
zřizované obcí Dolní Bečva: Základní škola a mateřská škola Dolní Bečva, okres Vsetín, se sídlem
Dolní Bečva 578, 756 55 Dolní Bečva, IČO 48773981
5. 2. schvaluje text vyhlášení konkurzu v následujícím znění: Obec Dolní Bečva, 756 55 Dolní Bečva
340 vyhlašuje konkurz na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové
organizace zřizované obcí Dolní Bečva: Základní a mateřská škola Dolní Bečva, okres Vsetín, se sídlem
Dolní Bečva 578, 756 55 Dolní Bečva, IČO 48773981.
Požadavky:
-předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky školy podle §5 zákona č. 563/2004 Sb., o
pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
-občanská a morální bezúhonnost,
-řídící a organizační schopnosti
-dobrý zdravotní stav.
Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo ředitele: 1. 8. 2018
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Předpokládaný termín konání konkurzu: duben 2018
Náležitosti ke konkurznímu řízení:
1.Písemná přihláška s uvedením: jméno, příjmení, titul uchazeče, kontakt na uchazeče (e-mail,
telefon, mobil), adresa trvalého bydliště, adresa na doručení pozvánky na konkurs je-li jiná než adresa
trvalého pobytu, souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely konkurzního řízení, datum a
podpis uchazeče včetně příloh (dle bodů 2-7 náležitosti),
2.Úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání, kterým uchazeč získal odbornou kvalifikaci
pro přímou pedagogickou činnost pedagogického pracovníka (diplom vč. dodatku diplomu nebo
diplom vč. vysvědčení o státní závěrečné zkoušce),
3.Praxe potvrzená zaměstnavatelem (především o výkonu a délce přímé pedagogické činnosti
pedagogického pracovníka nebo dalších činností dle §5 odst.1) z.č. 563/2004 Sb. v celkové délce
nejméně 4 roky),
4.Strukturovaný profesní životopis,
5.Písemný návrh rozvoje ZŠ a MŠ Dolní Bečva v rozsahu max. tří stran A4,
6.Výpis z rejstříku trestů (ne starší než tři měsíce),
7.Originál nebo úředně ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu práce
ředitele/ředitelky
základní
a
mateřské
školy
(ne
starší
tři
měsíce).
Přihlášky s požadovanými doklady zasílejte doporučeně do 28. 3. 2018 na adresu: Obecní úřad Dolní
Bečva, Dolní Bečva 340,756 55 Dolní Bečva. Na obálku napište „KONKURZ-NEOTVÍRAT“. Datum
doručení přihlášky se považuje datum uvedené na podacím razítku provozovatele poštovních služeb.
5. 3. ukládá starostovi obce vyhlásit konkurz zveřejněním na úřední desce obce Dolní Bečva od
6.2.2018 do 28.3.2018 a dále na webu obce a v regionálním tisku.
5. 4. odvolává ředitele Základní a mateřské školy Dolní Bečva, okres Vsetín Ing. Mgr. Pavla
Urbanovského ke dni 31. 7. 2018 v souladu s ustanovením §166 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
5. ukládá starostovi obce písemně požádat ředitele KÚ Zlínského kraje, Českou školní inspekci, Zlínský
inspektorát České školní inspekce, předsedu školské rady a pedagogické pracovníky Základní školy a
mateřské školy Dolní Bečva k navržení kandidátů na jmenování člena konkurzní komise pro
posuzování uchazečů o jmenování do funkce ředitele/ředitelky Základní školy a mateřské školy Dolní
Bečva, okres Vsetín do 10. 2. 2017 s termínem předložení návrhu radě obce Dolní Bečva do 28. 2.
2018.
6. Různé
6.1. Zpráva velitele JSDH obce
Rada obce vzala na vědomí zprávu velitele jednotky SDH obce o činnosti za rok 2017 dle přílohy.

4

6.2. Návrh na ocenění úspěšných sportovců obce
Rada obce schválila pozvání úspěšných sportovců obce za rok 2017 na společné setkání se starostou
obce na Obecním úřadě Dolní Bečva. Rada obce ukládá předsedovi komise školské, kultury a sportu
k delegování úspěšných sportovců.
6.3. Protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly u příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Dolní Bečva za
rok 2016
Rada obce vzala na vědomí protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly u příspěvkové organizace ZŠ a
MŠ Dolní Bečva Dolní Bečva za rok 2016 dle přílohy.
6.4. Vyúčtování provozního příspěvku za rok 2017
Rada obce vzala na vědomí vyúčtování provozního příspěvku PO MŠ a ZŠ Dolní Bečva dle přílohy.

Bc. Pavel Mana
Starosta obce

Ing. Pavla Novosadová
Místostarosta obce
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