58/10/2018- RO-U
Příloha k usnesení
z 58. zasedání rady obce konané dne 22. 10. 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. Program ZO dne 31. 10. 2018
4. Výběrové řízení ke stavbě Sportstadion Dolní Bečva č. p. 618 - energetické úspory
5. Proces projednávání a schválení rozpočtu na rok 2019
6. Různé

¨
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58/10/2018- RO-U
Usnesení
z 58. zasedání rady obce konané dne 22. 10. 2018 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

1.Žádosti
1.1. Žádost o souhlas s parkováním
Rada obce projednala a neschválila žádost o souhlas obce s dlouhodobým parkováním na parcele
720/5 z důvodu zachování příjezdů k rodinným domům č. p. 517 a 684 bez omezení. Příležitostné
parkování 1 osobního vozidla vlastníka/uživatele č. e. 116 je možné na účelové komunikaci na
pozemku p. č. 720/4 u toku Dolní Rozpitý.
Zodpovídá: Ing. Novosadová
Termín: 15. 11. 2018
1.2. Žádost o slevu za ubytování
Rada obce projednala a neschválila žádost o slevu za ubytování ve sportstadionu ve výši 30% celkové
částky z důvodu výskytu vos v prostorách klubovny v době jejich pobytu ve sportstadionu.
Ubytování, užívání sociálního zařízení, kuchyně, kabiny, chodeb včetně spotřeby služeb (elektřiny,
plynu, vody, splaškových vod) nebyly ubytovaným během pobytu omezeny. Užívání klubovny bylo
sice dotčeno výskytem vos, ale s akceptací užívání klubovny během celého pobytu vedoucími
ubytovaných dětí, přičemž pronajímatel zajistil neprodleně zásah hasičů s likvidací hmyzu z vnějšího
prostředí budovy a to bez požadavku ubytovaných na zrušení pobytu. Rada obce souhlasí se snížením
ceny ubytování o 10% bez započtení ceny za užívání kabiny.
Zodpovídá: paní Vašková
Termín: 15. 11. 2018
1.3. Žádost o úpravu dopravního značení a umožnění využívání příjezdové komunikace
Rada obce rozhodla o doplnění značky zákaz vjezdu na p. č. 2695 a 296/2 ostatní komunikace,
ostatní plocha, která je využívaná jako cyklostezka tak, aby mohl žadatel využívat komunikaci
k příjezdu ke své nemovitosti po vyřízení výjimky ze zákazu vjezdu u MěÚ Rožnov p/R, odbor dopravy.
Zodpovídá: Ing. Novosadová
Termín: 15. 11. 2018
1.4. Žádost o souhlas zřizovatele s realizací projektu
Rada obce schválila realizaci projektu OP VVV Výzva č. 02-18-063 Podpora škol formou projektů
Zjednodušeného vykazování – Šablony II s názvem projektu“ personální podpora, profesní rozvoj
pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky v ZŠ a MŠ Dolní Bečva“ dle žádosti.
Zodpovídá: Mgr. Vašutová
Termín: 15. 11. 2018
1.5. Žádost o souhlas s převedením financí mezi fondy
Rada obce schválila převedení financí z rezervního fondu do investičního fondu PO ZŠ a MŠ Dolní
Bečva dle přiložené žádosti.
Zodpovídá: Mgr. Vašutová
Termín: 15. 11. 2018
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1.6. Žádost o navýšení příspěvku na provoz PO
Rada obce schválila navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Dolní Bečva pro rok
2018 na platy, které nehradí školský úřad a to ve výši 163 766,- Kč a na odvody 58 956,- Kč, celkem
222.722,- Kč dle žádosti.
Zodpovídá: Ing. Urbanovská
Termín: 31. 12. 2018
1.7. Žádost o umístění retardérů
Rada obce projednala žádost o umístění retardérů v lokalitě Na Křivači mezi rodinnými domy pro
zvýšení bezpečnosti provozu na místní komunikaci a obyvatel v lokalitě. Vzhledem k nejednotnému
postoji trvale bydlících obyvatel v lokalitě rada obce žádost neschválila.
Zodpovídá: Bc. Mana
Termín: 15. 11. 2018
1.8. Žádost o souhlas s umístěním zařízení staveniště
Rada obce projednala o umístění objektu zařízení staveniště na p. č. 185/4,5 ve výjimečné
vzdálenosti 1 m od p. č. 185/1 ve vlastnictví obce. Rada obce požaduje vytýčit průběh společné
hranice a poté bude o žádosti rozhodnuto s tím, že je nutno dořešit věcné břemeno na obecní
dešťovou kanalizaci na pozemku 185/4,5.
Zodpovídá: Ing. Novosadová
Termín: 30. 11. 2018
1.9. Divadelní představení Ochotnického divadla FOOR
Rada obce schválila úhradu divadelního představení ochotnického divadla FOOR z Hustopeč u Brna
dle smlouvy o provedení divadelního představení a úhradu poplatku DILIA, divadelní, literární,
audiovizuální agentuře, z. s. se sídlem Krátkého 1, Praha 9 .
Zodpovídá: Ing. Urbanovská
Termín: 10. 11. 2018
2. Smlouvy
2.1. Smlouvy o dodávce vody z vodovodu č. 8,131,414, 415, 508
Rada obce schválila smlouvy na dodávku vody z vodovodu č. 8, 131, 414,415, 508 dle přílohy.
Zodpovídá: paní Vašková
Termín: 15. 11. 2018
2.2. Smlouvy na pronájem hrobového místa č. 96, 130, 168, 252, 378, 387, 405
Rada obce schválila smlouvy na pronájem hrobového místa č. 96, 130, 168, 252, 378, 387, 405 dle
přílohy.
Zodpovídá: paní Vašková
Termín: 15. 11. 2018
2.3. Smlouva o nájmu bytu
Rada obce souhlasí se sjednáním nájmu bytu č. 1 ve zdravotním středisku č. p. 577 do 31. 1. 2020
v souladu s ustanovením § 2285 z. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku dle přílohy.
Zodpovídá: Ing. Urbanovská
Termín: 15. 11. 2018
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2.4. Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě
Rada obce schválila smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě
Do napěťové hladiny NN mezi obcí Dolní Bečva a společností ČEZ Distribuce, Teplická 874/8,m Děčín,
Podmokly dle přílohy.
Zodpovídá: Bc. Mana
Termín: 15. 11. 2018
3. Program ZO
Rada obce schválila program ustavujícího zastupitelstva obce dne 31.10.2018
1. Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů ZO
2. Počet členů rady obce
3. Volba orgánů obce
4. Odměny neuvolněných členů ZO
5. Cestovní náhrady členů ZO
Zodpovídá: Bc. Mana
Termín: 15. 11. 2018
4. Výběrové řízení ke stavbě Sportstadion Dolní Bečva č. p. 618 - energetické úspory
Rada obce schválila jako nejvýhodnější nabídku na realizaci stavby Sportstadion Dolní Bečva č. p. 618
- energetické úspory nabídku firmy Jaroslav Lušovský, Dolní Bečva č. p. 506 dle doporučení hodnotící
komise dle přílohy a ukládá starostovi obce podepsat SOD. Rada obce schválila příkazní smlouvu na
AD a TDI na stavbu Sportstadion Dolní Bečva č. p. 618 -energetické úspory dle přílohy.
Zodpovídá: Bc. Mana
Termín: 15. 11. 2018
5. Proces projednávání a schválení rozpočtu na rok 2019
Rada obce schválila proces projednávání a schválení rozpočtu na rok 2019 dle přílohy.
Zodpovídá: Ing. Urbanovská
Termín: 22. 10. 2018
6. Různé
6.1. Akceptace žádosti o podporu ze Státního fondu životního prostředí ČR
Rada obce vzala na vědomí akceptaci žádosti o podporu ze Státního fondu životního prostředí ČR,
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 1 na akci: Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva.
Zodpovídá: Bc. Mana
Termín: 22. 10. 2018

Bc. Pavel Mana
Starosta obce

Ing. Pavla Novosadová
Místostarosta obce
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