56/08/2018- RO -U
Příloha k usnesení
z 56. zasedání rady obce konané dne 6. 8. 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. Žádosti
2. Smlouvy
3. Různé - betlém z lipového dřeva
- PD sběrný dvůr- PD pro společné povolení
- prodloužení nájmu bytu
- dovybavení cukrárny-kavárny
- stavební úpravy drobné provozovny
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56/08/2018- RO –U
Usnesení
z 56. zasedání rady obce konané dne 6. 8. 2018 v 17. hodin v kanceláři starosty obce
1.Žádosti
1.1. Žádost o zapůjčení kabelů
Rada obce schválila zapůjčení 2 ks kabelů SHČMS Dolní Bečva na požární soutěž o putovní pohár Štít
Radhoště dne 12. 8. 2018.
Zodpovídá: Ing. Novosadová
Termín: 10. 8. 2018
1.2. Žádost o opravu komunikace
Rada obce projednala žádost vlastníků rekreačních objektů v lokalitě Vaškovy skalky na opravu cesty
a konstatovala, že účelová nezpevněná komunikace vede po pozemcích soukromých vlastníků.
Z uvedeného důvodu je nutno řešit údržbu komunikace s vlastníky pozemků na jejich náklady ve
spolupráci s uživateli komunikace. Vlastníci účelové komunikace mohou pozemky dotčené
komunikací rovněž nabídnout obci k majetkoprávnímu vypořádání.
Zodpovídá: Bc. Mana
Termín:15. 8. 2018
1.3. Nesouhlas s rekonstrukcí komunikace
Rada obce projednala dopis ohledně nesouhlasu s navrženou rekonstrukcí MK na p.č. 2725/1. Rada
obce žádá přehodnotit nesouhlas, neboť navržená rekonstrukce komunikace je vypracována
v souladu se studií z roku 2003. Výstavbu dešťové i splaškové kanalizace lze realizovat společně pouze
v případě, že budou vyřízeny obojí stavební povolení souběžně včetně financování akcí.
Zodpovídá: Ing. Novosadová
Termín: 31. 8. 2018
1.4. Žádost o stanovisko k odkupu pozemku
Rada obce projednala žádost o stanovisko k odkupu pozemku v lokalitě Na Rovni p.č. 1131/4 od
současného majitele za účelem pozdějšího vybudování místní komunikace. Rada obce schválila k
dalšímu zpracování variantu č. 2 dvoupruhové komunikace s chodníkem. Rada obce doporučuje
zastupitelstvu schválit záměr vykoupení pozemků pod komunikací pokud budou předloženy
písemné souhlasy s odkoupením příslušných částí jednotlivých pozemků z horní strany ulice na
rozšíření koridoru pro komunikací s chodníkem podle studie z roku 2003.
Zodpovídá: Ing. Novosadová
Termín:31.8.2018
2.Smlouvy
2.1. Smlouva na pronájem hrobového místa
Rada obce schválila smlouvy na pronájem hrobového místa č. 117,133, 207,213, 232,288,368 dle
přílohy.
Zodpovídá: paní Vašková
Termín: 10.8.2018
2.2. Smlouva na dodávku vody z vodovodu
Rada obce schválila smlouvy na dodávku vody z vodovodu č. 127, 258, 299, 506 dle přílohy.
Zodpovídá: paní Vašková
Termín: 10.8.2018
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3. Různé
3.1. Betlém z lipového dřeva
Rada obce vzala na vědomí informaci o nepoužitelnosti lipového dřeva na zhotovení soch betlému
na náves z důvodu vnitřní hniloby a napadení dřevokazným hmyzem. Rada obce pozastavila realizaci
zakázky a ponechává na rozhodnutí zastupitelstva, zda betlém realizovat z náhradního dřeva.
Zodpovídá: Bc. Mana
Termín: 17.9.2018
3.2. PD sběrný dvůr- PD pro společné povolení
Rada obce vzala na vědomí informace o nemožnosti splnit podmínky k získání dotace na rekonstrukci
sběrného dvoru podle současných pravidel OPŽP a výzev SFŽP po konzultaci s Envipartnerem Brno.
Rada obce rozhodla pokračovat na přípravě projektové dokumentace pro společné povolení s tím, že
rozsah úprav a vybavení sběrného dvoru bude minimalizován po konzultaci s firmou odvážející
odpady v obci.
Zodpovídá: Bc. Mana
Termín: 31. 8. 2018
3.3. Prodloužení nájmu bytu
Rada obce schválila prodloužení nájmu bytu v zdravotním středisku do 31. 3. 2019.
Zodpovídá: Ing. Urbanovská
Termín: 30. 9. 2018
3.4. Dovybavení cukrárny-kavárny
Rada obce vzala na vědomí orientační nacenění pořízení klimatizace do vnitřních prostor obecní
cukrárny-kavárny na návsi (cca 100 tis. Kč) a rozhodla ji zaplánovat do rozpočtu na příští rok 2019.
Dovybavení venkovním nábytkem na předzahrádku bude dořešeno po zjištění dodavatele původního
venkovního nábytku shodného provedení a možnosti uskutečnění dodávky.
Zodpovídá: Bc. Mana
Termín: 31. 8. 2018
3.5. Stavební úpravy drobné provozovny
Rada obce schválila cenovou nabídku na doplnění projektové dokumentace k stavebním úpravám
drobné provozovny č. p. 27 dle přílohy.
Zodpovídá: Ing. Novosadová
Termín: 6. 8. 2018

Bc. Pavel Mana
Starosta obce

Ing. Pavla Novosadová
Místostarosta obce
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