46/11/2017- RO –U
Příloha k usnesení
z 46. zasedání rady obce konané dne 22.11.2017 v 17. hodin v kanceláři starosty obce
Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský , pan Petr Vojkůvka , Ing. Petr Bohušík ,
Ing. Pavla Novosadová

Program:
1. Žádosti
2. Smlouvy
3. Výroční zpráva školy za školní rok 2016/2017
4. Návrh školské rady
5. Platový výměr ředitele PO MŠ a ZŠ
6. Rozpočet obce na rok 2018, vč. návrhu provozního příspěvku pro rok 2018 PO MŠ a ZŠ
7. Ceník prací zimní údržby
8. Výběr zhotovitele - přístřešku ve sportovním areálu
- projektové dokumentace prodloužení splaškové kanalizace
9. Různé – návrh odměn členů a nečlenů ZO od 1.1.2018
- návrh uspořádání sběrného dvora
- návrh provedení veřejnoprávní kontroly PO MŠ a ZŠ za rok 2016
- kronika obce za rok 2016
- stanovisko spoluvlastníků pozemku k nabídce obce na majetkoprávní vypořádání
- plán akcí v obci Dolní Bečva na rok 2018
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46/11/2017- RO -U
Výpis z usnesení
z 46. zasedání rady obce konané dne 22.11.2017 v 17. hodin v kanceláři starosty obce
1.Žádosti
1.1. Žádost o souhlas zřizovatele se zapojením do projektu Obědy do škol
Rada obce schválila za zřizovatele PO ZŠ a MŠ zapojení do projektu Obědy do škol ve Zlínském kraji.
Datum zahájení projektu je 1.2.2018 a datum ukončení projektu je 30.6.2018. Poskytovatelem
finančních prostředků na realizaci projetu je Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky.
1.2. Žádost o změnu územního plánu obce
Rada obce projednala žádost o změnu územního plánu Z. M. Žádost o změnu územního plánu Dolní
Bečva podal vlastník pozemku z důvodu záměru vybudování parkoviště pro zaměstnance firmy.
Žádost byla doložena souhlasy vlastníků sousedních pozemků. Rada obce doporučuje ZO žádost o
změnu ÚP schválit dle návrhu KV a zapracovat do připomínek.
1.3.Žádost o poskytnutí dotace občanským sdružení
Rada obce projednala žádosti o poskytnutí dotace občanským sdružení z rozpočtu obce na rok 2018 a
doporučila ZO jejich navýšení na základě doporučení komise školské , kultury a sportu dle přílohy.
RO postupuje žádost LK Radhošť o dotaci na elektrorozvody a vytápění k projednání FV a ZO.
1.4.Žádost klubu seniorů o poskytnutí dotace na činnost na rok 2018
Rada obce projednala žádost klubu seniorů v obci a doporučuje ZO schválit finanční dar na krytí
nákladů na činnost klubu v roce 2018 – viz příloha.
1.5.Žádost Dynamo Dolní Bečva o finanční dar
Rada obce projednala žádost neformálního fotbalového spolku a doporučuje ZO schválit finanční dar
žadateli na pokrytí nákladů spojených s přípravou 19. ročníku tradiční vánoční sportovní akce
Radhošť Cap Dolní Bečva v rámci rozpočtu r. 2017 dle žádosti.
1.6.Žádost SDHČMS Dolní Bečva
Rada obce projednala opětnou žádost SDHČMS Dolní Bečva na zakoupení nového hasičského auta
Fiat Ducato obcí v roce 2018 a postupuje žádost k projednání ve FV a ZO - viz příloha.
1.7.Žádost o finanční dar na rekonstrukci nemocnice Valašské Meziříčí
Rada obce projednala žádost Města Valašské Meziříčí na poskytnutí finančního daru na rekonstrukci
nemocnice Valašské Meziříčí dle přílohy. Rada obce postupuje žádost k projednání FV a doporučuje
ZO schválit finanční dar na rekonstrukci nemocnice ve Valašském Meziříčí v rámci rozpočtu obce pro
rok 2018.
1.8. Žádost o finanční dar na Babybox pro odložené děti
Rada obce projednala žádost společnosti Babybox pro odložené děti dle přílohy. Rada obce
nedoporučuje poskytnutí finančního daru pro z.s. Babybox pro odložené děti dle žádosti.
2. Smlouvy
2.1.Smlouva o dílo
Rada obce schválila smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební
řízení stavby „ Veřejného osvětlení – komunikace ke sportovnímu areálu a plochy okolo přístřešku“
dle přílohy.
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2.2. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 201601
Rada obce schválila dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 201601 na zpracování územní studie č.2 v lokalitě
na Křivači dle přílohy .
2.3. Smlouva o nájmu hrobového místa č. 36, 95
Rada obce schválila smlouvu o nájmu hrobového místa č. 36, 95, dle přílohy.
2.4. Smlouva o dodávce pitné vody č. 395
Rada obce schválila smlouvu o dodávce pitné vody č. 395 dle přílohy.
3. Výroční zpráva školy za školní rok 2016/2017
Rada obce projednala výroční zprávu ZŠ a MŠ Dolní Bečva dle přílohy.
Rada obce žádá doplnit zprávu v bodu 3.2 u jednotlivých pedagogických pracovníků o jejich aprobaci
(kvalifikaci) a v bodu 3.3 přehledu absolvovaného dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
konkretizovat pedagoga, který se vzdělávání zúčastnil.
4. Návrh školské rady
Rada obce projednala návrh Školské rady při Základní škole Dolní Bečva v souladu s ustanovením §
166 odst. 3 a § 168 odst. 1 písmeno i) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Rada obce ukládá
starostovi obce připravit do rady obce v 02 /2018 oznámení.
5. Platový výměr ředitele PO MŠ a ZŠ
Rada obce schválila platový výměr ředitele Po MŠ a ZŠ Dolní Bečva dle přílohy.
6. Rozpočet obce na rok 2018, vč. návrhu provozního příspěvku pro rok 2018 PO MŠ a ZŠ
Rada obce doporučuje ZO schválit rozpočet na rok 2018 vč. provozního příspěvku PO MŠ a ZŠ Dolní
Bečva se stanovenými závaznými ukazateli provozního příspěvku na rok 2018 dle jednotlivých účtů
celkem dle přílohy. Rada obce ukládá starostovi obce vyžádat od PO rozpočet projektu půdní
vestavby k žádosti o dotaci IROP.
7.Ceník prací zimní údržby
Rada obce schválila ceník prací zimní údržby na zimní sezonu 2017/2018 dle přílohy.
8. Výběr zhotovitele
8.1. Výběr zhotovitele stavby přístřešku ve sportovním areálu
Rada obce schválila nejvhodnější nabídku na zhotovení přístřešku ve sportovním areálu.
8.2. Výběr zhotovitele projektové dokumentace prodloužení splaškové kanalizace
Rada obce schválila nejvhodnější nabídku na zhotovení projektové dokumentace pro stavební
povolení, realizaci stavby a autorský dozor stavby“ Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní
Bečva“
9. Různé
9.1.Návrh odměn členů a nečlenů ZO od 1.1.2018
Rada obce projednala návrh měsíčních odměn členů ZO včetně návrhu odměn nečlenů ZO
pracujících ve výborech ZO a komisích RO a doporučuje ZO schválit měsíční odměny neuvolněným
členům ZO v souladu s ustanovením §84 odst.2 písm.n) z.č. 128/2000 Sb.o obcích v platném znění
od 1.1.2017 s ohledem na Nařízení vlády č. 318/2017 Sb. dle předložené důvodové zprávy a návrhu,
který je přílohou usnesení. RO schvaluje měsíční odměny nečlenů ZO dle návrhu.
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9.2. Návrh uspořádání sběrného dvora
Rada obce projednala grafický návrh uspořádání sběrného dvora dle přílohy. RO požaduje upravit
návrh:
1) místo řady 3,2,5,6 – 11,12 s elektro přípojkou ze stávajícího objektu, přístřešek na osobní
auto,vozík, dále koje na zbytky dřevin určené na štěpkování, přístřešek na štěpkovač, kontejner na
štěpku, 2- sklad se zlikviduje
2) místo řady 4,11,12,13, kotec 4,koje na plast pytle d8m, přístřešek pro kontejner na elektro,
přístřešek na posypový materiál v 3m d12m
3) vedle 1 objekt 2x parkovací stání
4) likvidace borovic, jasanu, smrků s náhradou clonící zelení z thují
5) 7 váha zůstává
6) 8 kontejnery zůstávají, jen dva od potoka nahradit jen 1 kontejnerem na trávu, na opačné straně
rovněž jen 1 kontejner, mezi nimi postačuje 6 kontejnerů s krytem
(plast,sklo,nápoj,papír,kov,směs,suť,tráva)
7) místo 9 sezónní odvoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu odvozcem odpadu v sobotu
8) 10 brána+branka
9)dokreslit příjezdovou komunikaci z I/35 k bráně+brance
10)k stávajícímu objektu v dalším stupni dokumentace vyprojektovat splaškovou přípojku.
9.3.Návrh provedení veřejnoprávní kontroly PO MŠ a ZŠ za rok 2016
Rada obce projednala návrh finančního výboru na provedení veřejnoprávní kontroly v PO MŠ a ZŠ za
rok 2016 a žádá FV o její provedení v 12/2017.
9.4. Kronika obce za rok 2016
Rada obce schválila kroniku obce za rok 2016.
9.5.Stanovisko spoluvlastníků pozemku k nabídce obce na majetkoprávní vypořádání k nabídce
obce
Rada obce vzala na vědomí dopis Advokátní kanceláře ohledně stanoviska spoluvlastníků pozemku k
nabídce obce ze dne 9.11.2017 na majetkoprávní vypořádání uvedeného pozemku v souladu
s usnesením ZO ze dne 25.9.2017. Vzhledem k pozdnímu zaslání stanoviska, jakož i vázání
majetkoprávního vypořádání pozemku s nesouvisejícími řízeními v neurčité lhůtě, byl podán žalobní
návrh právního zástupce obce na vydržení užívaného pozemku obcí a zaplacen příslušný soudní
poplatek dne 21.11.2017 u Okresního soudu Vsetín, pobočka Valašské Meziříčí. RO nevylučuje
budoucí mimosoudní dohodu, příp. soudní smír obce se spoluvlastníky pozemku v souladu
s usnesením ZO.
9.6. Plán akcí v obci Dolní Bečva na rok 2018
Rada obce bere na vědomí plán akcí v obci na rok 2018 a schvaluje jejich uskutečnění v obecních
prostorách dle přílohy.

Bc. Pavel Mana
Starosta obce

Ing. Pavla Novosadová
Místostarosta obce
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