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BŘEZEN – DUBEN
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GRATULACE
GRATULACE
NAŠIM MILÝM JUBILANTŮM, NAROZENÝCH
V MĚSÍCI BŘEZNU A DUBNU 2018

První sněženky, poslední sníh.
Jaro už stojí ve dveřích.
Žežulka zakuká v lese.
Všem oslavencům pozdrav nese.
My pro Vás máme upřímné přání.
Hodně radosti, štěstí a zdraví.
Dobré přátelé v celé dědině
a pohodu doma v rodině.

K MEZINÁRODNÍMU DNI ŽEN,
Přejeme všem ženám jen to nejlepší,
lásku, pozornost, respekt a naplnění
souladu mezi profesním, rodinným a
soukromým životem. Do dalších dnů
ještě více úspěchů a v boji za rovnost žen, která přesto že je již
uzákoněná, je stále nedostatečně realizována. Dále Vám
přejeme pevné zdraví, optimismus a co nejvíce hezký
životních chvil, radostných a spokojených dnů.
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.

ODEČET SPOTŘEBY VODY ZA ZIMNÍ OBDOBÍ
V měsíci dubnu se uskuteční odpočet
spotřeby vody za zimní období roku
2017/2018. Žádáme odběratelé vody, aby
zabezpečili přístup k vodoměrům a
umožnili pověřenému pracovníkovi vstup
za účelem odečtu a kontroly vodoměrů.
Děkujeme za spolupráci.

Informace
Rada obce ve spolupráci s Policií ČR Rožnov
pod Radhoštěm v roce 2017 řešila stížnosti
občanů na nevhodné parkování vozidel na
komunikacích, především v Dolním Rozpité.
Nevhodné
parkování
bylo
parkování
v nepřehledných úsecích, na chodnících, noční parkování
apod., které omezovalo chodce, omezovalo silniční provoz,
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provádění zimní údržby, odvoz odpadů, či jinak zvyšovalo
riziko bezpečného provozu na komunikacích. Rada obce
vyzývá občany, kteří využívají veřejné komunikace jako své
osobní soukromé parkovací plochy, aby se zdrželi déle
trvajícího parkování na komunikacích, neohrožovali
bezpečnost chodců, nenarušovali plynulost silničního provozu
na komunikacích. V případě zjištění porušování zákona o
silničním provozu je vždy nutné obrátit se bez prodlení na
policii v Rožnově, na telefon 974680711 s žádostí o nápravu
stavu tak, aby přestupky mohly být řešeny ihned v době jejich
vzniku. Ve spolupráci s policii organy obce budou následně
v problematických úsecích instalovat dopravní značení
omezující stání, či zastavení vozidly, pokud se budou míjet
účinkem výzvy rady obce, příp. domluva policie osobě činící
přestupek. Rada obce apeluje na majitele vozidel, aby si
vyřešili parkování svých vozidel na svém pozemku a
nikoliv na veřejné komunikaci.

V září 2017 byl dokončen projekt „Protipovodňová opatření
obce Dolní Bečva“. Projekt zahrnoval dvě části: vytvoření
listinného i digitálního povodňového plánu a dále vybudování
místního výstražného a varovného systému. Výstražný a
varovný systém představuje především nový bezdrátový
obecní rozhlas s vysílací ústřednou umístěnou v OÚ, kdy bylo
pořízeno 71 bezdrátových hlásičů se 181 reproduktory.
Součástí projektu bylo také pořízení elektronické sirény na
střeše obecního úřadu, dvou ultrazvukových vodoměrných
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stanic s vodočetnou latí na potoku Dolní a Horní Rozpitý
k měření aktuálního průtoku vody v tocích, srážkoměrné
stanice u vodojemu a elektrocentrály na naftu pro náhradní
dodávky elektřiny v případě výpadku pro budovu OÚ včetně
hasičské zbrojnice. Výstražný a varovný systém umožňuje
jeho využití vedením obce i dálkově integrovaným
záchranným systémem Zlínského kraje v případě vzniku
mimořádné události (např. při povodni apod.) pro
informovanost obyvatel obce. Obecní rozhlas je rovněž
využíván k běžné informovanosti občanů. Projekt realizovala
na základě výsledků zadávacího řízení firma EMPEMONT
z Valašského Meziříčí ke spokojenosti obce v průběhu srpnazáří 2017. Veřejná zakázka činila částku 2,818.713,- Kč
včetně DPH. Administraci projektu zajistila obci firma
ENVIPARTNER z Brna, rovněž ke spokojenosti obce.
Celkové náklady projektu činily částku 3,109.707,- Kč,
přičemž obec financovala z vlastních prostředků částku
932.912,- Kč a účast státního rozpočtu/dotace činila částku
2,176.794,- Kč, kterou poskytlo Ministerstvo životního
prostředí ČR prostřednictví Státního fondu životního prostředí
ČR v rámci Operačního programu životního prostředí 2014-

2020.
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V ROCE 2018 NA DOLNÍ
BEČVĚ

Charita Valašské Meziříčí uspořádala
letos již 18. ročník tradiční Tříkrálové
sbírky. Smyslem této celonárodní akce
je vykoledovat finanční prostředky na
pomoc potřebným, kteří se ocitli
v nečekané složité situaci a zdravotně i
sociálně znevýhodněným občanům.
Na území působnosti Charity Valašské
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Meziříčí se do koledování zapojilo celkem 354 skupinek
koledníků, což znamená, že do této sbírky se dobrovolně
zapojilo minimálně 1 416 osob. Letos se potřetí podařilo na
celém území působnosti Charity Valašské Meziříčí překročit
hranici 2 miliónu korun. Celkem se od dárců vykoledovalo
2 294 031 Kč (tj. o 225 195 Kč více než loni). Z toho v Dolní
Bečvě 109 287 Kč. Část těchto peněz putuje na domácí a
zahraniční projekty Arcidiecézní charity Olomouc. Místní
Charitě zůstává 58% z vybrané částky, které budou použity na
přímou finanční pomoc pro lidi, kteří se ocitnou v nečekané
tíživé situaci. Dále na finanční spoluúčast na plánované
rekonstrukci budovy na ulici Zámecká ve Valašském Meziříčí,
ve které sídlí služby pro lidi bez domova – Terénní služby,
Denní centrum, Noclehárna a Centrum sociálně materiální
pomoci. Plánována je výměna elektroinstalace a osvětlení,
rekonstrukce podlah včetně položení nových podlahových
krytin, vytvoření důstojného zázemí pro zaměstnance služeb
(WC a sprcha) a zateplení celého objektu. Část výtěžku bude
použita na pokrytí provozních nákladů Centra sociálně
materiální pomoci, jehož úkolem je bezplatně poskytnout, na
základě vydané poukázky, materiální (potraviny, šatstvo) a ve
zvlášť naléhavých případech i finanční pomoc lidem, kteří se
ocitli v tíživé životní situaci. Posledním projektem, který bude
podpořen z financí Tříkrálové sbírky, je oprava druhé části
komunikačního systému sestra – pacient v Charitním domě
pokojného stáří ve Valašské Bystřici, čímž se zvýší pocit
bezpečí obyvatel domova.
Vedení Charity Valašské Meziříčí tímto upřímně děkuje
všem, kteří se do sbírky jakkoliv zapojili. Děkujeme rovněž
obcím, městům a farnostem za vstřícnost a ochotu při
realizaci této rozsáhlé sbírky. Všem za pomoc při organizaci
a za příspěvky do kasiček patří ještě jednou velký dík.
Za Charitu Valašské Meziříčí, Martina Doškova
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Denní centrum a Noclehárna Rožnov fungují již 1 rok
1. ledna 2018 oslavili
v Denním centru a
Noclehárně první rok
svého
působení
v Rožnově pod Radhoštěm. Služby pro lidi bez domova zde
poskytuje organizace Elim Vsetín. Za tento rok využilo služeb
denního centra 46 klientů, v noclehárně 50 klientů. Obě tyto
služby najdete v budově Městské policie ve 3. patře (ulice
Čechova 1027). Denní centrum je určeno lidem ve věku od 18
do 80 let, kteří přišli z různých důvodů o střechu nad hlavou.
Je otevřeno od pondělí do pátku v době od 8:30 do 16:00
s přestávkou od 12:00 – 13:00. Najdete zde zázemí pro
provedení osobní hygieny a přípravu jídla, máte možnost
vyprat si či vyměnit oblečení. Také je vám nabídnuto
sociální poradenství a pomoc s hledáním práce či bydlení nebo
s vyřízením osobních dokladů. Mimo služeb denního centra
mohou klienti využít také přespání v noclehárně, kde je
k dispozici 6 lůžek pro muže a 2 pro ženy. Noclehárna je
otevřena denně od 19:00 – 7:00.
Za rok působení služby denního centra a noclehárny se
podařilo 6 klientům najít zaměstnání s ubytováním. 3 klientům
zajistit ubytování na ubytovně. 2 klientům zajistit ubytování
v Azylovém domě Elim a 3 klienti se vrátili ke své rodině.
„Jsem moc rád, že mohu využívat služeb rožnovského Elimu.
Získal jsem sebevědomí a důvěru, začal na sobě pracovat. Po
dlouhých letech jsem si vyřídil občanský průkaz, začal řešit
své závislosti a zdravotní stav. Momentálně mne čeká
chirurgický zákrok v nemocnici. Mám z toho obavy, ale hledím
do budoucnosti. Přihlásil jsem se na rekvalifikační kurz, a
pokud jej úspěšně dodělám, čeká mne práce v Německu.
Zvládám to vše díky podpoře a pomoci zaměstnanců Elim
Rožnov. Před pár měsíci jsem o tom všem mohl jen snít,“
vypráví klient Denního centra Rožnov.
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„Je to již rok, co jsem získala práci v Elimu v Rožnově p.
Radhoštěm. Je to zcela jiný obor než moje původní
zaměstnání. Odjakživa mně bavila a naplňovala práce s lidmi
a dětmi, ale bohužel škola v přírodě, kde jsem pracovala, se
zrušila. Zkusila jsem se tedy přihlásit do výběrového řízení na
pozici sociální asistent – a vyšlo to. Měla jsem sice z nového
zaměstnání obavy, jelikož nejsem nejmladší, ale dnes musím
říci, že úplně zbytečné. Vedoucí i kolektiv perfektní a ostatní
pracovníci v celém Elimu přátelští a vstřícní. Pomalu jsem se
zapracovávala a setkávala se s klienty, kteří k nám docházejí.
Dříve jsem měla na tyto lidi jiný pohled, dnes je tomu jinak.
Snažím se je pochopit a pomoci, někdy stačí i vlídné slovo a
jsou vděční. Jsem za tuto práci vděčná a ráda bych ji dělala i
nadále,“ dodává pracovnice Denního centra Rožnov.

Kontakt:
Adéla Kaláčová
Fundraiser a PR pracovník
Tel.: 720 736 723
E-mail: adela.kalacova@elimvsetin.cz
Smetanova 1484, 755 01 Vsetín
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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
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
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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

SVOZ ODPADU


Netříděný odpad - svozový den čtvrtek 
Popelnice: 8. 3., 22. 3.
5. 4., 19. 4.
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

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.
UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
Žádáme občany, aby neodkládali odpad a nepotřebné věci
vedle kontejnerů u základní školy, tyto jsou určeny pouze pro
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potřebu školy. Kolem kontejnerů vzniká nepořádek
s nepříjemným zápachem. K odkládání odpadu využívejte
odpadové nádoby ve svém vlastnictví.
Děkujeme za pochopení.

ZE ZASEDÁNÍ RADY OBCE
22. 11. 2017
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 fin..výboru a ZO.
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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 Cup 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 fin.výboru 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
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osvětlení – komunikace ke sportovnímu areálu a plochy okolo
přístřešku“ dle přílohy.
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. a
v bodu 3. 3.
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

15

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. 2018 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.
9.2. Návrh uspořádání sběrného dvora
Rada obce projednala grafický návrh uspořádání sběrného
dvora dle přílohy. RO požaduje upravit návrh uspořádání
sběrného dvora.
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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 ve sportovním
areálu 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. 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.

4. 12. 2017
1. Žádosti
1.1. Žádost o dotaci na provoz záchranné stanice
v Bartošovicích
Rada obce neschválila žádost ČSOP ZO Nový Jičín o dotaci
na provoz Záchranné stanice v Bartošovicích pro rok 2018.
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2. Smlouvy
2.1. Darovací smlouva
Rada obce schválila darovací smlouvu na poskytnutí
finančního daru na úhradu nájmu haly ZŠ pro vánoční
sportovní akci „Radhošťský cup 2017“ dle přílohy.
2.2. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Rada obce schválila smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene-služebnosti IS s dohodou o vstupu na
pozemek v souvislosti s investiční výstavbou na pozemky p. č.
1860/3 dle přílohy.
2.3. Smlouva o nájmu pozemku pro účely stavby-dodatek
č. 3
Rada obce schvaluje smlouvu o nájmu pozemku pro účely
stavby energetické úspory sportstadionu a veřejné osvětlení do
sportovního areálu dle přílohy.
2.4. Smlouva o zprostředkování pořadu
Rada obce schválila smlouvu o zprostředkování pořadu pro
děti dle přílohy.
2.5. Smlouva na hrobová místa č. 309
Rada obce schválila smlouvy na pronájem hrobových míst č.
309
2.6. Dodatek č. 2 k smlouvě o zajištění provozu a údržby
vodohospodářského zařízení
Rada obce projednala dodatek č. 2 ke smlouvě o zajištění
provozu a údržby vodohospodářského zařízení dle přílohy.
RO ukládá starostovi obce vyžádat od provozovatele
odůvodnění růstu ceny služeb za rozbory vody do dalšího
jednání RO.
3. Rozpočtové opatření č. 4
Rada obce doporučuje ZO schválit rozpočtové opatření č. 4
dle přílohy.
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4. Rozpočet obce na rok 2018
Rada obce projednala návrh rozpočtu obce po úpravě a
doporučuje ZO schválit rozpočet obce na rok 2018 dle přílohy.
5. Program ZO 18. 12. 2017
Rada obce schválila program zasedání zastupitelstva obce dne
18. 12. 2017:
1. Zpráva KV
2. Zpráva FV
3. Rozpočtové opatření č. 4
4. Rozpočet obce na rok 2018
5. Smlouvy
6. Dotace občanským sdružením
7. Různé
6. Ordinace dětského lékaře
RO vzala na vědomí oznámení MUDr. Bernardi, že ze
zdravotních důvodů nebude moci převzít ordinaci po MUDr.
Valáškové. Rada obce vzala na vědomí oznámení dětské
lékařky MUDr. Marie Valáškové ve věci ukončení ordinace
dětské lékařky v obci k 31. 12. 2017 a poskytnutí informací
pro rodiče dětí a dorostu o možnosti jejich převzetí od 1. 1.
2018 MUDr. Bernardi v Hutisku-Solanci. Rada obce ukládá
starostovi obce zveřejnit nabídku na obsazení ordinace dětské
lékařky v obci s rozšířením spádového území o obec Vidče
s tím, že je možné zájemci nabídnout k užívání nájemní obecní
byt ve zdravotním středisku.
7. Změna cenové kalkulace služeb související se správou
hřbitova
Rada obce schválila cenovou kalkulaci služeb související se
správou hřbitova od 1. 1. 2018 dle přílohy.
8. Různé
8. 1. Dopis
Rada obce vzala na vědomí dopis pana P. H. s tím, že obec
setrvává na stanovisku sděleném v dopise dne 26. 6. 2017 a
nedomnívá se, že ke zhoršení hydrogeologických podmínek
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v lokalitě došlo zpevněním komunikace a jejím odvodněním
do vsaku mimo dům. Lokalita je přirozeně zatížena spodními
vodami a stavba komunikace tudíž ani nemohla zhoršit
hydrogeologické poměry.
8. 2. Záměr údržby chodníků u Základní školy
Rada obce projednala rozšíření zimní údržby chodníku u
základní školy s tím, že mechanizací není možné úklid
provádět z důvodu nedostatečné šířky chodníku v celé délce.
RO rozhodla o odklízení sněhu jen v prostoru autobusové
zastávky. V zimním období se sněhem je nutné užívání
komunikací okolo fary a v aleji.
8.3. Záměr umístění Základové stanice Vodafone
Rada obce znovu projednala záměr společnosti Suntel group,
s.r.o. o možnosti umístění základové stanice Vodafone ve věži
hasičské zbojnice a v části půdy budovy OÚ. Rada obce trvá
na dodání stanoviska hygieny o zdravotní nezávadnosti
navrhovaného telekomunikačního technologického zařízení
k umístění a ukládá ing. Novosadové zajistit posouzení
statikem stávajících schodů věže hasičské zbrojnice.
8.4. Zpráva KV
Rada obce projednala zprávu KV a doporučuje ZO ji schválit.
Rada obce ukládá starostovi obce projednat s JUDr. Matulou a
zástupcem v.o.s. Singulár možnosti majetkoprávního
vypořádání spoluvlastnického podílu obce u pozemků
zapsaných na LV 72 v k.ú. obce Dolní Bečva.
8.5. Dopis Lyžařského klubu Radhošť
Rada obce vzala na vědomí dopis Lyžařského klubu Radhošť
ohledně stanovení cen jízdného na lyžařském vleku Radhošť
pro sezonu 2017/2018 s tím, cena pro trvale přihlášené
obyvatele obce Dolní Bečva starší 18 let je v provozních
hodinách vleku 50,- Kč/osobu /den a pro trvale přihlášené
obyvatele obce Dolní Bečva mladší 18 let je v provozních
hodinách vleku jízdné zdarma.
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8. 1. 2018

1. Žádosti
1. 1. Žádost o prodloužení nájmu v budově č. p. 184
Rada obce schválila prodloužení nájmu kanceláře v budově č.
p. 184 do 30. 6. 2018 dle žádosti.
1.2. Žádost o zapůjčení židlí a prodlužovacího kabelu na
sportovní ples
Rada obce schválila žádost FC Dolní Bečva o zapůjčení židlí a
prodlužovacího kabelu na sportovní ples dne 3. 2. 2018
v tělocvičně ZŠ.
1.3. Žádost o souhlas zřizovatele s fyzickou likvidací
vyřazeného majetku
Rada obce projednala žádost ZŠ a MŠ Dolní Bečva o vydání
souhlasu zřizovatele s fyzickou likvidací majetku ZŠ a MŠ
Dolní Bečva dle přílohy. RO požaduje odůvodnit návrh na
likvidaci u konkrétních položek.
1.4. Žádost o výměnu sporáku v nájemním bytě
Rada obce projednala o výměnu stávajícího plynového
sporáku za elektrický sporák v nájemním bytě. Rada obce
neschválila zakoupení nového elektrického sporáku do
nájemního bytu, jelikož obec již dlouhodobě nevybavuje
obecní nájemní byty kuchyňskou linkou s elektrospotřebiči, či
jiným vybavením.
1.5. Žádost o opravu místní komunikace na JURKOVEC
Rada obce projednala žádost obyvatel v lokalitě Horní Rozpité
– Jurkovec o opravu komunikace poškozenou užíváním po
těžbě dřeva v lokalitě. Rada obce ukládá starostovi obce ověřit
skutečný stav komunikace do následujícího zasedání rady
obce.
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2. Smlouvy
2.1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Rada obce schválila dodatek č. 1 na zpracování PD
komunikace na Rovni mezi Rozpitými dle přílohy.
2.2. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění provozu a údržby
vodohospodářského zařízení č. VaK /151/2005
Rada obce schválila Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění
provozu a údržby vodohospodářského zařízení č. VaK
/151/2005 – aktualizace na rok 2018 dle přílohy.
2.3. Smlouva na dodávku vody z vodovodu č. 450
Rada obce schválila smlouvu na dodávku vody z vodovodu č.
450 dle přílohy.
2.4. Smlouva o nájmu hrobového místa č. 26
Rada obce schválila smlouvu o nájmu hrobového místa č. 26
dle přílohy.
2.5. Příloha ke smlouvě o zpracování mezd
Rada obce schválila přílohu ke smlouvě o zpracování mezd.
2.6. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Rada obce schválila dodatek č. 1 SOD č. STAV/002/2017 na
zpracování aktualizace studie Silnice I/35-průtah Dolní
Bečvou dle přílohy.
3. Dohoda o přičlenění pozemků do společenstevní honitby
Dolní Bečva
Rada obce schválila Dohodu o přičlenění pozemků do
společenstevní honitby Dolní Bečva mezi obcí Dolní Bečva a
Honebním společenstvem Dolní Bečva dle přílohy.
4. Různé
4.1. Cena za pronájem tělocvičny
Rada obce vzala na vědomí informace ředitele ZŠ a MŠ Dolní
Bečva o uplatňování dříve stanovené ceny za pronájem
tělocvičny vč. služby používání sprch.
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4.2. Cenová nabídka na projekt prodloužení vodovodu
Rada obce schválila cenovou nabídku na zpracování projektu
pro územní řízení prodloužení vodovodu na p. č. 2279 v k. ú.
Dolní Bečva dle přílohy.
4.3. Cenová nabídka na opravu minigolfu
Rada obce projednala cenovou nabídku SV GOLF s.r.o. na
opravu minigolfu ve sportovním areálu dle přílohy a ukládá
správci sportovního areálu zajistit výměnu opotřebovaných
prvků (desky, síťka) a prověřit vybrané položky nabídky s tím,
že demontáž a likvidaci opotřebovaných dílů provede obec
zaměstnanci obce.

5. 2. 2018
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 v lokalitě na Rovni mezi Rozpitými 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
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Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit smlouvu o
realizaci překládky sítě elektronických komunikací č.
VPI/2018/00018 na přeložku – stavby spočívající ve 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.
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2.8. 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.
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 Bečvaenergetické 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 v navrženém složení.
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,
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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.
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Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo ředitele: 1. 8.
2018 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 jeli 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 ke dni 31. 7. 2018 v souladu
s ustanovením §166 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb., o
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předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
5. 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.
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.
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
18. 12. 2017
1.Zpráva kontrolního výboru
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu předsedy
kontrolního výboru o provedení kontroly plnění usnesení ZO a
RO za IV. čtvrtletí 2017 a o činnosti kontrolního výboru za
toto období a informaci starosty obce Bc. Pavla Many
k přihlášce obce do Honebního společenstva Dolní Bečva, k
dohodě o přičlenění pozemků obce do společenstevní honitby,
k možnosti majetkoprávního vypořádání podílu obce v
singulárním spolku Dolní Rozpitý a k finančnímu vypořádání
v.o.s. Singulár z hospodaření s podílem obce, řešení parkování
na komunikacích v obci a úpravě dopravního značení),
informaci místostarostky Ing. Pavly Novosadové o řešení
žádosti na zpevnění komunikace a informaci o investiční akci
prodloužení splaškové kanalizace.
2. Zpráva finančního výboru
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci předsedy
finančního výboru o činnosti finančního výboru za IV. čtvrtletí
2017 podle důvodové zprávy.
3. Rozpočtové opatření č. 4
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4 –
úprava rozpočtu na rok 2017 se zvýšením příjmů o 3.103.000,Kč (příjmy po úpravě 35.057.000,- Kč), snížením výdajů o
1.867.000,- Kč (výdaje po úpravě 28.522.000, Kč) rozdíl
příjmů a výdajů po úpravě 6.535.000,- Kč, financování po
úpravě - minus 6.535.000,- Kč podle důvodové zprávy
4. Rozpočet obce na rok 2018
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce pro rok 2018
podle důvodové zprávy s celkovými příjmy ve výši 31.015 tis.
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Kč, výdaji ve výši 30.844 tis. Kč, saldem příjmů a výdajů ve
výši 171 tis. Kč a financováním ve výši – 171 tis. Kč včetně
rozpočtu fondu rozvoje bydlení na rok 2018 s příjmy 58 tis.
Kč výdaji ve výši 12 tis. Kč, saldem příjmů a výdajů 46 tis. Kč
a financováním -46 tis. Kč, rozpočtem sociálního fondu s
příjmy 150 tis. Kč, výdaji 150 tis. Kč, rozdílem příjmů 0 Kč a
financováním 0 Kč, rozpočtem fondu obnovy vodovody na rok
2018 s příjmy ve výši 1.664 tis. Kč, rozdílem příjmů a výdajů
ve výši 1.664 tis. Kč, financováním ve výši 1.664 tis. Kč.
5.1. Smlouva budoucí o zřízení věcného břemene
inženýrské sítě pro akci „Zásobování vodou lokality Horní
Paseky – Rožnov pod Radhoštěm“
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene inženýrské sítě pro akci „Zásobování
vodou lokality Horní Paseky – Rožnov pod Radhoštěm“ v obci
a k.ú. Dolní Bečva podle důvodové zprávy. Věcné břemeno
bude zřízeno bezplatně. ZO pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
5.2. Smlouva budoucí o zřízení věcného břemene
inženýrské sítě s dohodou o vstupu na pozemek v
souvislosti s investiční výstavbou v obci
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene inženýrské sítě s dohodou o vstupu
na pozemek v souvislosti s investiční výstavbou v obci a k.ú.
Dolní Bečva podle důvodové zprávy. Věcné břemeno bude
zřízeno bezplatně. ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy.
5.3. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
inženýrské sítě s dohodou o vstupu na pozemek v
souvislosti s investiční výstavbou
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene inženýrské sítě s dohodou o vstupu
na pozemek v souvislosti s investiční výstavbou v obci a k.ú.
Dolní Bečva podle důvodové zprávy. Věcné břemeno bude
zřízeno bezplatně. Nedojde-li k uzavření této smlouvy v
termínu do 31. 12. 2017 bude část kanalizační větve vypuštěna
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z projektu pro stavební povolení. ZO pověřuje starostu
podpisem smlouvy. Zastupitelstvo obce schvaluje záměr
prodloužení vodovodního řádu v k.ú. a obci Dolní Bečva za
podmínky technické proveditelnosti a zájmu žadatelů o
připojení k vodovodnímu řádu v trase a uzavření smlouvy s
vlastníkem pozemku v k.ú. a obci Dolní Bečva podle bodu 5.
3. tohoto usnesení.
5.4. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
se smlouvou provést stavbu č. IE-12-8005429/001
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti se smlouvou
provést stavbu č. IE-12-8005429/001 na umístění zařízení
distribuční soustavy v k.ú. a obci Dolní Bečva podle důvodové
zprávy. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za finanční
náhradu ve výši 5.000,- Kč včetně DPH. ZO pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
5.5. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti se smlouvou provést stavbu
č. IE-12-8004921/002 na umístění zařízení distribuční
soustavy Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti se
smlouvou provést stavbu č. IE-12-8004921/002 na umístění
zařízení distribuční soustavy v k.ú. a obci Dolní Bečva (spojka
VN 64 Rožnov pod Radhoštěm) podle důvodové zprávy.
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za finanční náhradu ve
výši 1.210,- Kč včetně DPH. ZO pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
5.6. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti se smlouvou provést stavbu
č. IP-12-8021037 na umístění zařízení distribuční soustavy
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene – služebnosti se smlouvou provést
stavbu č. IP-12-8021037 na umístění zařízení distribuční
soustavy v k.ú. a obci Dolní Bečva podle důvodové zprávy.
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Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za finanční náhradu ve
výši 1.210,- Kč včetně DPH. ZO pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
6. Žádosti
6.1. Žádost o dotaci z rozpočtu obce pro rok 2018
Lyžařského klubu Radhošť Dolní Bečva a žádost o dotaci
Sdružení hasičů ČMS, SDH Dolní Bečva
Zastupitelstvo obce projednalo žádost o dotaci z rozpočtu obce
na rok 2018 Lyžařského klubu Radhošť Dolní Bečva na
rekonstrukci elektrorozvodů stanice lyžařského vleku a
vytápění stanice v celkové a žádost Sdružení hasičů ČMS,
SDH Dolní Bečva o zakoupení nového nebo ojetého vozidla
na přepravu osob pro potřeby občanského sdružení z důvodu
dosažení hranice životnosti dosavadního vozidla Opel
Movano. ZO vzalo tyto žádosti na vědomí s tím, že k nim
zaujme konečné stanovisko v návaznosti na vývoj rozpočtu
obce v I. čtvrtletí 2018.
6.2. Žádost Města Valašské Meziříčí o poskytnutí
finančního příspěvku na rekonstrukci nemocnice
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí žádost města Valašské
Meziříčí o poskytnutí finančního příspěvku – daru na
rekonstrukci valašskomeziříčské nemocnice. Doporučuje tuto
žádost řešit v rámci společného postupu v rámci mikroregionu
a o případném daru rozhodnout rovněž v souladu s vývojem
rozpočtu obce v I. čtvrtletí 2018.
6.3. Cenová nabídka na zhotovení betlému z lipového
dřeva
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí nabídku na zhotovení
betlému z obecního lipového dřeva získaného po sněhové
kalamitě v 10/2009 z aleje v úseku kostel - hřbitov. ZO
zaujme konečné stanovisko k nabídce v I. čtvrtletí 2018
v návaznosti na vývoj rozpočtu obce.
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7. Různé
7.1. Žádost o změnu územního plánu v k.ú. Dolní Bečva
Zastupitelstvo obce projednalo žádost pana Z. M. o změnu
územního plánu v k.ú. a obci Dolní Bečva se záměrem
vybudování parkoviště o velikosti 1400 m2 pro parkování
zaměstnanců společnosti. ZO doporučuje tuto žádost k
dalšímu projednání ve změně č. 1 územního plánu za
podmínky, že plánované parkoviště na pozemku bude
uskutečněno pouze o poloviční ploše souběžně s místní
komunikací, bude sloužit pouze pro parkování osobních
automobilů a bude odděleno od okolní výstavby a pozemků
vhodnou sídelní zelení.
7.2. Měsíční odměny členů ZO na rok 2018
Zastupitelstvo obce schvaluje měsíční odměny členů ZO
včetně odměn nečlenů ZO pracujících ve výborech ZO a
komisích RO v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. n) z. č.
128/2000 Sb. o obcích v platném znění s ohledem na nařízení
vlády č. 318/2017 Sb. podle předložené důvodové zprávy a
návrhu RO s účinností od 1. 1. 2018.

OZNÁMENÍ
SKLENÁŘSTVÍ - RÁMOVÁNÍ A PASPARTOVÁNÍ
HUTISKO – SOLANEC

oznamuje všem zákazníkům, že v březnu bude firma uzavřena
z důvodu stěhování do nových prostor. Od dubna vás přivítá
v nových prostorách budovy zdravotního střediska čp. 627.
s pozdravem RADHOSLAV VALA

 775 309 696
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 KŠKS ZVE:
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Zpravodaj 03,04 / 2018, zpracování příspěvků: Jana Vavřínová
Uzávěrka dalšího zpravodaje obce:13. 4. 2018, tel. 571647168
e-mail: podatelna@dolnibecva.cz, www.dolnibecva.cz,
Tisk: TISKÁRNA BRÁZDA – www.tiskarnabrazda.cz, tel.: 518367450
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