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                                         Vážení spoluobčané,  

              

               rok 2017 se nezadržitelně chýlí ke konci, blíží se  

               svátky vánoční. Přeji Vám prožití Vánoc v klidu,   

               pokoji, mezi svými nejbližšími. V roce 2018 Vám  

               přeji hodně síly, energie, radosti ze života, štěstí a                         

                zdraví.  

                                                                    Bc. Pavel Mana 

                              starosta obce 
 

 

 

 

 

 

 
Vážení spoluobčané, 

přišel čas vánoční, čas klidu, pohody a vzájemné lásky. Přejeme 

Vám všem jejich hezké prožití se svými nejdražšími. 

Do Nového roku 2018 mnohem náročnějšího přejeme všem štěstí a 

také hodně statečnosti a pohody v mezilidských vztazích a splnění 

svých osobních a pracovních přání. Rovněž také další úspěchy 

v občanských aktivitách. 

Nový rok bude opět volebním. Občané mají další velkou možnost 

svou volební účastí přispět k lepší a spravedlivější budoucnosti 

občanů naší země a obecní samosprávě k pokračujícímu úspěchu 

v rozvoji naší obce.  

K tomu všemu Vám přejeme hodně pevné zdraví a co nejvíce 

životního optimismu.  

 

   Organizace KSČM – Dolní Bečva 
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Z OBECNÍHO ÚŘADU 

 

Webové stránky obce – adresa: 

www.dolnibecva.cz 

 

Pokud budete mít zájem o vložení 

informací, inzerátů, fotografií a dalších 

nabídek, obraťte se na p. Vavřínovou: 

tel 571647168. Informace z dění v obci 

je možno získat i z úřední desky.                                       

 

 

                                                                                                                               

INFORMACE PRO OBČANY  
Provozní doba obecního úřadu o Vánocích: 

Pokladní hodiny:  

Pouze do 20. 12. 2017 do 14,00 hodin 

Obecní úřad UZAVŘEN  

od 21. 12. – 29. 12. 2017 
 

MUDr. Ivo Chromek bude čerpat dovolenou 

od 27. 12. 2017 – 29. 12. 2017 

 

 

 

 

ÚHRADA POPLATKŮ V ROCE 2018 
 

Vážení občané, 

poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

(„poplatek za odpad“) pro rok 2018 můžete platit již od 

ledna 2018 v hotovosti na pokladně OÚ nebo bankovním 

http://www.dolnibecva.cz/
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převodem z účtu pod stejným variabilním symbolem jako 

v roce 2017. Poplatek pro rok 2018 se nemění a činí na 

osobu a rok Kč 400,-. Zástupce za domácnost zaplatí částku 

podle počtu trvale hlášených osob na čísle popisném a rovněž i 

za cizince v domácnosti, kteří jsou od roku 2013 povinni tento 

poplatek hradit, i když nejsou v obci k trvalému pobytu 

hlášeni. Poplatek ve stejné výši zaplatí i fyzická osoba, 

která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální 

rekreaci, rodinný dům nebo byt.  S účinností od 1. 1. 2016 

došlo ke změně v osvobození u místního poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů u některých skupin 

poplatníků, zejména u dětí do 3 let věku umístěných v dětském 

domově, v domově pro osoby se zdravotním postižením nebo 

osoby umístěné v domově pro seniory (viz obecně závazná 

vyhláška č.1/2015, o místních poplatcích). Poplatek pro rok 

2018 je splatný do 30. 4. 2018. Po zaplacení poplatku si na 

OÚ v době pokladních hodin můžete vyzvednout pytle na 

tříděný odpad.    

                                                          

Rovněž poplatek ze psů je možné hradit od ledna 2018 se 

stejným variabilním symbolem jako v loňském roce, splatnost 

poplatku je 31. 3. 2018. Výše poplatku se nemění. 

 

Pokladní hodiny:  Po 7,15-10,45 a 12,30-16,00 hod. 

                             St  7,15-10,45 a 12,30-16,00 hod. 

 

 

Účet obce Dolní Bečva:  3523851/0100, KB Rožnov p/R 

 

Za OÚ Dolní Bečva              

Ing. Urbanovská Blanka, správce poplatku, tel. 571 620 211 

Vašková Eva, referentka OÚ, tel. 571 620 212 

Vavřínová Jana, referentka OÚ, tel. 571 647 168 
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SVOZ ODPADU 



Netříděný odpad - svozový den čtvrtek  

 

Popelnice: 11. 1., 25. 1. 

       8. 2., 22. 2.  

  

Je několik důvodů, proč odpad třídit: 

- třídění je moderní a prospěšné, recyklací odpadů šetříme 

primární přírodní zdroje 

- tříděním odpadu nezatěžujeme přírodu zbytečným 

ukládáním odpadu na skládku 

- tříděním odpadu se sníží objem směsného odpadu, za jehož 

odstranění a ukládání na skládku musí obec platit čím dál 

více peněz 

- za každý kg vytříděného dopadu obdrží obec finanční 

částku od společnosti EKO-KOM a.s. 

- každý z nás svým chováním přímo ovlivňuje další 

znovupoužití odpadu v případě, že ho správně roztřídíme 

 

Tříděný odpad - vždy poslední pondělí v měsíci  

 

 

Změna svozu v prosinci 2017 – termín středa 27. 12. 2017 

 

 

Plasty (žlutý pytel)  

Sklo (bílý pytel)  

Papír (modrý pytel)  

Nápojové kartony (modrý pytel)  

Kovy (bílý pytel)  
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Prosíme občany, aby ekokontejnery využívali ve 

výjimečných případech, především využívali pytle na tříděný 

odpad a pokud budou ekokontejnery (zvony) zaplněny, 

neodkládejte odpad vedle plného ekokontejneru a nahlaste 

uvedenou skutečnost na OÚ, tel. 571647168. Zavazujte pytle 

pevně a třiďte odpad dle sortimentu. Děkujeme. 

 

 

 

 

Nebezpečný a velkoobjemový odpad 

 

Rada obce schválila 

provoz sběrného 

dvora v areálu 

drobné provozovny u 

silnice I/35 vedle 

potoku Dolní 

Rozpitý v měsíci od 

března do konce 

listopadu. Občané 

zde mohou bezplatně 

odkládat nebezpečný 

a velkoobjemový 

odpad, elektro odpad 

a další druhy odpadů (papír, plast, sklo, železo, stavební suť do 3 

m3/rok / č. p., č. e). 

 

Nad limit mohou občané stavební suť úplatně odevzdat k likvidaci 

Technickým službám ve Valašském Meziříčí, případně přímo na 

skládku v Hrachovci. Dále mohou občané bioodpad úplatně 

odevzdat k likvidaci Technickým službám ve Valašském Meziříčí, 

pokud bioodpad nekompostují na svém pozemku. 
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ZE ZASEDÁNÍ RADY OBCE 

 

 

 

9. 10. 2017 

 

1.Žádosti 

1.1. Žádost o vybudování parkoviště u MŠ Dolní Bečva 

Rada obce projednala zprávu vedení Základní a mateřské 

školy k možnosti umístění parkoviště před budovou MŠ Dolní 

Bečva dle předloženého zákresu a navrhuje zastupitelstvu 

obce schválit přípravu projektu. 

 

1.2. Žádost o prověření odkupu účelové komunikace do 

chatoviště 

Rada obce projednala žádost vlastníků objektů v okolí účelové 

komunikace do chatoviště p. č. 40/14 o možnosti jejího 

odkoupení obcí od vlastníka. Rada obce ukládá vedení obce 

projednat s vlastníkem pozemku, který navazuje na obecní 

komunikaci dle přiložené situace možnost, příp. podmínky 

výkupu pozemku tak, aby došlo k propojení obecních 

komunikací. 

 

1.3. Žádost o finanční dar na výměnu oken v budově fary 

Rada obce projednala žádost Římskokatolické farnosti Dolní 

Bečva, 756 55 Dolní Bečva č. p. 245 O finanční dar ve výši 

100 000,- Kč na výměnu oken v budově fary. Rada obce 

rozhodla s rozhodnutím ve věci posečkat do doby vyhotovení 

znaleckého posudku na vykoupení p. č. 2691/10 v komunikaci 

vedle ZŠ v majetku Římskokatolické farnosti a jejím 

projednání s vlastníkem. 

 

1.4. Žádost o souhlas zřizovatele ZŚ s likvidací počítačů 

z počítačové učebny  
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Rada obce schválila likvidaci počítačů z počítačové učebny ZŠ 

dle žádosti ZŠ Dolní Bečva. 

 

2. Návrh na prodej pozemků p. č. 1860/3 a 1859/1 

Rada obce vzala na vědomí dopis s tím, že bude požadavek 

projednán na společné schůzce s ostatními vlastníky v lokalitě 

U Tabulí v souladu s usnesením zastupitelstva obce ze dne 25. 

9. 2017.  

 

3. Smlouvy 

3.1. Smlouva o právu provést stavbu  

Rada obce schválila smlouvu o právu provést stavbu na 

uložení vodovodní přípojky na p. č. 1131/5 k plánovanému 

rodinnému domu na p. č. 1131/6 dle přílohy. 

 

3.2. Smlouva o nájmu bytu v zdravotním středisku  

Rada obce schválila smlouvu o nájmu bytu v zdravotním 

středisku dle přílohy. 

 

3.3. Smlouva o poskytnutí práv k užívání software 

Rada obce schválila smlouvu o poskytnutí práv k užívání 

software mezi obcí a společností Alis, spol. s r. o., Mariánská 

538, 470 01 Česká Lípa dle přílohy. 

 

3.4. Ukončení nájmu hrobového místa  

Rada schválila ukončení nájmu hrobového místa č. 133  

 

3.5. Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace 

„ Sportstadion Dolní Bečva č. p. 618- energetické úspory „ 

Rada obce schválila smlouvu o dílo na zpracování projektové 

dokumentace na stavbu „Sportstadion Dolní Bečva č. p. 618- 

energetické úspory „ mezi obcí a firmou Reprinsta s.r.o., Na 

Mlynářce 128/6, 757 01 Valašské Meziříčí dle přílohy. 
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3.6. Smlouva o dílo – stavební úpravy č. p. 27 

Rada obce schválila smlouvu o dílo na zpracování projektové 

dokumentace na stavební úpravy drobné provozovny č. p. 27 

mezi obcí a firmou Reprinsta s.r.o., Na Mlynářce 128/6, 757 

01 Valašské Meziříčí. 

 

 

3.7. Dodatek k smlouvě o spolupráci- digitálně technická 

mapa obce  

Rada obce schválila dodatek č. 4 k smlouvě o spolupráci při 

tvorbě, aktualizaci a správě digitálně technické mapy obce 

mezi obcí a Zlínským krajem, se sídlem T. Bati 21, 761 90 

Zlín dle přílohy. 

 

3.8. Výpověď nájemní smlouvy – kancelář v budově č. p. 

184 

Rada obce vzala na vědomí výpověď nájemní smlouvy 

nebytových prostor kanceláře v patře budovy č. p. 184 k 31. 

12. 2017 - viz příloha. 

 

3.9. Smlouvy o umístění zařízení na sloupy ČEZ 

Rada obce schválila smlouvy o umístění zařízení  - hlásičů 

bezdrátového rozhlasu na sloupy ČEZ dle přílohy. 

 

4. Plán inventur majetku obce pro rok 2017  

Rada obce schválila plán inventur majetku obce pro rok 2017 

dle přílohy. 

 

5. Proces projednávání a schválení rozpočtu obce na rok 

2018 

Rada obce schválila proces projednávání a schválení rozpočtu 

obce na rok 2018 dle přílohy. 

 

6. Ceník prováděných prací pro zimní údržbu 2017/2018  
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Rada obce schválila ceník prováděných prací pro zimní údržbu 

2017/2018. 

 

7. Zadávací řízení na dovybavení sportovního areálu 

Rada obce schválila zadávací řízení na dovybavení 

sportovního areálu přístřeškem dle přílohy oslovením 

stavebních firem dle směrnice rady obce. 

 

8 Různé 

Pojištění pracovníka veřejné služby 

Rada obce schválila sjednání pojištění pracovníka veřejné 

služby a ukládá starostovi obce uzavřít smlouvu o pojištění 

s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou za stávajících podmínek. 

 

 

 

25. 10. 2017 

 

1. Nabídky na administraci a zadávací řízení projektu 

„Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva“ 

 

1. 1. Příkazní smlouva mezi obcí a společností VIA 

Consult, Náměstí Svobody 527, 739 61 Třinec 

Rada obce schválila nabídku ve formě příkazní smlouvy na 

administraci veřejných zakázek podle pravidel poskytovatele 

dotace a zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění v rámci 

projektu „ Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní 

Bečva“ v období 11/2017- 04/2018 dle přílohy mezi obcí a 

společností VIA Consult, a.s., Náměstí Svobody 527, 739 61 

Třinec. 

1.2. Jmenování komise na otevírání obálek a hodnocení 

nabídek       
Rada obce jmenovala členy komise pro otevírání obálek 

s nabídkami a pro hodnocení nabídek veřejných zakázek 
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organizovaných společností VIA Consult, Třinec na základě 

příkazní smlouvy.                                      

 

1.3. Příkazní smlouva mezi obcí a společností ALATERE 

profi s.r.o., Perucká 5481/5, 120 00 Praha 2  

Rada obce schválila nabídku ve formě Příkazní smlouvy mezi 

obcí a společností ALATERE profi s.r.o., Perucká 5481/5, 120 

00 Praha 2 na zpracování žádosti o finanční podporu, 

poradenskou a organizační podporu navazující na schválení 

žádosti o podporu, zajištění průběžné administrace projektu a 

závěrečného vyhodnocení dle přílohy. 
 

2. Nabídka na zadávací řízení veřejné zakázky projektu 

Obecní knihovna Dolní Bečva č. p. 184 - energetické 

úspory“  

Rada obce schválila nabídku ve formě příkazní smlouvy na 

přípravu a zajištění průběhu výběrového řízení pro výběr 

dodavatele na akci „Obecní knihovna Dolní Bečva – 

energetické úspory“ dle přílohy. 

 

3. Informace z projednání trasy splaškové kanalizace 

v lokalitě U Tabulí 

Rada obce vzala na vědomí informace společnosti Cetin, 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Šířava 27, 750 00 

Přerov, Správa a ochrana sítě Morava sever ohledně možného 

umístění chráničky kabelů telekomunikační sítě na p. č. 

1860/3 a 1859/1 v souběhu s navrženým kanalizačním 

sběračem splaškových vod v lokalitě U tabulí dle přílohy 

v rámci projektu pro stavební povolení.                                                                                          
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INFORMACE MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, 

odboru životního prostředí k likvidaci splaškových vod 

 
Odpadní vody se v žumpě akumulují a po naplnění 

akumulačního prostoru na přípustnou kόtu musí být její obsah 

zneškodněn. Jelikož žumpa není zařízením způsobilým snížit 

znečištění akumulovaných odpadních vod (není čistícím 

zařízením), nelze z ní odpadní vody vypouštět do vod 

povrchových  

či podzemních. K vypouštění znečištěných odpadních vod 

nelze ze strany vodoprávního úřadu vydat povolení. Podle § 5 

odst. 3 jsou stavebníci při provádění staveb nebo jejich změn 

nebo změn jejich užívání povinni podle charakteru a účelu 

užívání těchto staveb je zabezpečit zásobováním vodou a od-

váděním, čištěním, popřípadě jiným zneškodňováním 

odpadních vod z nich v souladu s vodním zákonem. Lze 

dovodit, že pro splnění tohoto požadavku je třeba zabezpečit 

řádnou funkci zařízení, které k odvádění, čištění, popřípadě 

k jinému zneškodňování odpadních vod slouží – v případě 

žumpy se mimo jiné jedná o její pravidelné vyvážení (tzv. 

systém prodloužené kanalizace), a to s pravidelností 

odpovídající její kapacitě a využití. Tento způsob 

zneškodňování odpadních vod ze žump naplňuje požadavek 

zákona na zabránění ohrožení jakosti povrchových nebo 

podzemních vod. Zároveň lze tento způsob na výzvu 

vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí 

nejsnadněji prokázat (smlouvou s provozovatelem ČOV, 

doklady o zaplacení vyvezení apod.) V případě, že ten, kdo 

akumuluje odpadní vody v žumpě, nesplní požadavky 

odstavce 6 (nezneškodňuje způsobem, který neohrožuje jakost 

povrchových nebo podzemních vod), lze jeho jednání podřadit 

pod skutkovou podstatu přestupku podle § 125c odst. 1 písm. 

d), za který lze uložit sankci do 50 000 Kč. 
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INFORMACE Z KOMISÍ, OBČANSKÝCH 

SDRUŽENÍ, SOUKROMÝCH INICIATIV A 

ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 

 

 

 

 

KŠKS ZVE: 

 

13. 1.  KDU-ČSL       

Ples v pohostinství U Maléřů 

20. 1.  SDH        

Ples v pohostinství U Maléřů 
 

 

 

 

 

 

 

ÚNOR – LK RADHOŠŤ – přeborník LK Radhošť 

v obřím slalomu – sjezdovka pod Kaplí Radhošť 

ÚNOR – LK RADHOŠŤ - Apalucha – výcvik dětí – 

sjezdovka na Radhošti.  
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ZVEME NA  
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LK RADHOŠŤ z. s. DOLNÍ BEČVA 

 

 

Slevy na lyžařském vleku Radhošť pro občany Dolní 

Bečvy 
 
 

Lyžařský klub Radhošť z. s. 

v rámci dobré spolupráce 

s orgány obce Dolní Bečva, i ve 

snaze přispět k rozvoji lyžování 

na Dolní Bečvě, poskytuje pro 

lyžařskou sezonu 2017/2018 níže 

uvedené slevy. Tyto slevy jsou 

určené především pro rodiče s dětmi a mládež: 

- Cena pro trvale přihlášené  obyvatele obce Dolní 

Bečva starších 18 let je v provozních hodinách  vleku 

a za dodržení provozních podmínek  50 Kč/osobu/den 

- Pro trvale přihlášené obyvatele obce Dolní Bečva 

mladších 18 let je v provozních hodinách  vleku a za 

dodržení provozních podmínek  jízdné zdarma. 

U osob starších 15 let lze  slevu poskytnout na základě ověření 

bydliště v občanském průkazu. U osob mladších 15 let je nutný 

doprovod dospělé osoby. 

Provozní doba je uvedena na www.lkradhost.cz  

 

Rádi Vás přivítáme. 

LK Radhošť z.s. 

 

Zpravodaj 01,02 / 2018, zpracování příspěvků: Jana Vavřínová 

Uzávěrka dalšího zpravodaje obce:12. 2. 2018, tel. 571647168  

e-mail: podatelna@dolnibecva.cz, www.dolnibecva.cz,  

Tisk: TISKÁRNA BRÁZDA – www.tiskarnabrazda.cz, tel.: 518367450 

http://www.lkradhost.cz/
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