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GRATULACE
GRATULACE
NAŠIM MILÝM JUBILANTŮM, NAROZENÝCH
V MĚSÍCI ČERVENCI A SRPNU 2018

Rok se nám přehoupl, do své druhé poloviny.
Je čas léta i Vás, slavících narozeniny.
Posíláme přání, mějte se krásně a skvěle.
Ať zdravý duch přebývá v ještě zdravějším těle.
Buďte šťastní a radujte se každý den.
Ulehejte spokojeni a vstávejte vždy s úsměvem.
,,Na shledanou, zase příští rok´´

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.
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SVOZ ODPADU


Netříděný odpad - svozový den čtvrtek 
Popelnice: 12. 7., 26. 7.
9. 8., 23. 8.
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).

TERMÍN ČERVENEC - SRPEN:
Sobota
Sobota

8,00 – 10,00 hodin
8,00 – 10,00 hodin

28. 7. 2018
25. 8. 2018

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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UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
Žádáme občany, aby neodkládali odpad a nepotřebné věci
vedle kontejnerů u základní školy, tyto jsou určeny pouze pro
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
9. 4. 2018
1.Žádosti
1.1. Žádost o změny v projektové dokumentaci
Rada obce projednala žádost ohledně změn v projektové
dokumentaci Stavebních úprav drobné provozovny č. p. 27 v době
probíhajících stavebních prací. Rada obce trvá na výměně okna
v místnosti č. 108 dílna, tak aby výměna nenarušila výrobu v dílně.
Rada obce souhlasí se zachováním výplní otvorů ze skleněných
tvárnic v místnosti č. 108 dílna. Rada obce souhlasí se zmenšením
pracovního stolu v užívání nájemníka a na jeho náklady tak, aby
zbylá část byla použitelná jako pracovní stůl pro potřeby pracovníků
obce při údržbě zeleně.
1.2. Žádost o podporu akce Bečvanské gruntování
Rada obce schválila podporu akce Bečvanské gruntování spočívající
ve sběru odpadu v blízkosti cyklostezky u Bečvy, kterou realizuje
spolek Ohlá klika, neformální sdružení občanů dne 21. 4. 2018,
s tím, že organizátoři akce zakoupí pro účastníky ochranné rukavice
a občerstvení do hodnoty 3 000,- Kč na náklady obce. Obec
poskytne bezplatně účastníkům plastové pytle na sběr odpadu.
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1.3. Žádost o souhlas se stavbou přístavby rodinného domu a
oplocení
Rada obce schválila přístavbu RD č. p. 423 a oplocení na p.č167/4
dle předložené projektové dokumentace.
1.4. Žádost o odkup části parcely č. 2689 v k. ú. Dolní Bečva
Rada obce projednala žádost o odkup části pozemku p. č. 2689
ostatní plocha, ostatní komunikace. Požadovaná výměra na
odkoupení je cca 65 m2 a je nyní užívaná jako nádvoří, vjezd do
stodoly a garáže. RO souhlasí s vyvěšením záměru na prodej části
pozemku p. č. 2689.
1.5. Žádost o nápravu sjízdnosti komunikace na Jurkovec
Rada obce projednala žádost vlastníků nemovitostí o nápravu
sjízdnosti cesty na Jurkovec, která je poškozována při odvozu dřeva
po těžbě v okolním lese. RO vzala na vědomí vyjádření vedení obce
k stavu cesty z kontrolních prohlídek, kdy byla zjištěna její
průjezdnost a pochůznost bez omezení. RO uložila starostovi vyzvat
vlastníka lesů, kde se provádí těžba, aby zajistil průběžný úklid a
průjezdnost cesty s tím, že po dokončení těžby bude obcí doplněno
kamenivo v cestě k zlepšení její sjízdnosti.
2. Smlouvy
2.1. Smlouva o budoucí výstavbě sjezdu ze silnice I/35 na p. č.
2643/1 k p. č. 185/4
Rada obce schválila Smlouvu o budoucí výstavbě sjezdu ze silnice
I/35 na p. č. 2643/1 k p. č. 185/4 podle přiložené situace.

2.2. Smlouva o dílo č. 2018-005
Rada obce schválila servisní smlouvu na zajištění funkční
způsobilosti
lokálního
výstražného
systému
budovaného
z Operačního programu životního prostředí dle přílohy.
3. Nabídka - na zhotovení leteckých fotografií obce
Rada obce schválila zhotovení leteckých fotografií firmou JAS AIR
CZ, s.r.o., dle cenové nabídky z
28. 3. 2018 v rozsahu 1 kolmé
fotografie 150x220-250 cm se záběrem celého katastru obce a dále 1
ks šikmé fotografie na CD ROM pro vlastní potřebu a presentaci
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(JPEG). RO ukládá starostovi obce podepsat smlouvu na dodávku
služeb a výkonů v schváleném rozsahu.
4. Informace ke konkurzu na ředitele PO MŠ a ZŠ
Rada obce vzala na vědomí informace o termínu konání konkurzu na
ředitele PO MŠ a ZŠ Dolní Bečva dne 27. 4. 2018 a určila termín
zasedání rady obce.5. Různé
5.1. Chodník u bufetu ve sportovním areálu
Rada obce projednala záměr opravy dlažby u bufetu z podnětu
fotbalového klubu ve sportovním areálu s tím, že doporučuje řešit
dlážděný prostor koncepčně v návaznosti na nové umístění bufetu,
altánu, VO a stávajícího přístřešku. RO rozhodla zadat výškopisné a
polohopisné zaměření zájmové plochy a zajistit nabídku na
vypracování studie využití plochy pro sportovní a kulturní vyžití.
5.2. Veřejná zakázka Obecní knihovna Dolní Bečva-energetické
úspory
Rada obce vzala na vědomí Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek
na zakázku „ Obecní knihovna Dolní Bečva- energetické úspory“.
Rada obce schválila jako nejvýhodnější nabídku firmy Jaroslav
Lušovský, 756 55 Dolní Bečva č. p. 506 a pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy o dílo dle přílohy.
5.3. Likvidace vyřazeného majetku
Rada obce projednala odůvodnění vyřazeného majetku v ZŠ a MŠ
dle dopisu, který je přílohou usnesení. Rada obce odsouhlasila
fyzickou likvidaci vyřazeného majetku v ZŠ a MŠ k 31. 12. 2017 dle
přílohy.

27. 4. 2018
1.Konkurz na ředitele PO MŠ a ZŠ
Rada obce vzala na vědomí zápis o průběhu konkurzu a usnesení
konkurzní komise o pořadí vhodných uchazečů pro výkon práce
ředitele ZŠ a MŠ Dolní Bečva v souladu s §5 odst. 2-5 vyhlášky
MŠMT č. 54/2005 Sb. Rada obce jmenovala ředitelem ZŠ a MŠ
Dolní Bečva, Dolní Bečva 578, IČO 48773981 na základě
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vyhlášeného konkurzního řízení a dle doporučení konkurzní komise
v souladu s ustanovením §102 odst. 2 písm. b) z. č. 128/2000 Sb. o
obcích a na základě ustanovení §166 odst. 2 z. č. 561/2004 Sb.
školský zákon na šestileté období od 1. 8. 2018 Mgr. Michaelu
Vašutovou. Rada obce ukládá starostovi obce písemně vyrozumět
účastníky konkurzu o výsledku konkurzního řízení a řediteli zaslat
jmenování do 4. 5. 2018
2. Žádosti
2.1. Žádost o umožnění výstavby RD
Rada obce schválila žádost o umožnění výstavby 1RD na p. č. 1528
v k. ú. Dolní Bečva v proluce mezi domy.
2.2. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce
Rada obce schválila poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce
Českému svazu včelařů, z. s. základní organizace Horní Bečva ve
výši 10000,- Kč na vyvíječ aerosolu s kompresorem pro léčení
včelstev.
2.3. Žádost o povolení prodloužení doby hudební produkce
Rada obce schválila prodloužení doby hudební produkce ve
sportovním areálu na soukromé akci do druhé hodiny ranní 1. 7.
2018 dle žádosti.
3. Různé
3.1. Souhlas zřizovatele se zapojením do programu Obědy do
škol ve Zlínském kraji II.
Rada obce schválila souhlas zřizovatele se zapojením do programu
Obědy do škol ve Zlínském kraji II dle přílohy.
3.2. Dodatek č. 1 ke SOD
Rada obce schválila dodatek č. 1 ke SOD na akci „Stavební úpravy
drobné provozovny v obci Dolní Bečva“ dle přílohy.

21. 5. 2018
1.Hospodaření PO MŠ a ZŠ za rok 2017
Rada obce projednala zprávu o hospodaření PO MŠ a ZŠ za rok
2017. Rada obce schválila účetní závěrku PO k 31.122017
v předloženém rozsahu v souladu s ustanovením §102 odst. 2 písm.
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p) z. č. 128/2000 Sb. o obcích. RO schválila hospodářský výsledek
PO za rok 2017 a jeho rozdělení do fondů dle návrhu PO v souladu
s ustanovením §30 odst. 1 z. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů. RO rozhodla požádat Krajský úřad
Zlínského kraje o provedení kontroly hospodaření PO MŠ a ZŠ za
rok 2017/2018 v souladu s ustanovením §27 odst. 11 z. č. 250/2000
Sb. u příležitosti předání funkce ředitele PO MŠ a ZŠ k 30. 7. 2018.
2. Žádosti
2.1. Žádost o prodloužení doby hudební produkce, zapůjčení
kabelu, laviček a stolů
Rada obce schválila prodloužení doby hudební produkce na
předpouťové zábavě dne 16. 6. 2018 do 3. hodiny ranní dne 17. 6.
2018 ve sportovním areálu a zapůjčení kabelů, stolů a laviček dle
žádosti Sdružení hasičů ČMS Dolní Bečva.
2.2. Žádost o vypořádání příjezdové komunikace k prameništi
Rada obce projednala žádost o vypořádání příjezdové komunikace
k prameništi na předpokládaných částech parcel č. 913, 908/2, 907
jako jediné příjezdové komunikace k prameništi a k rodinným
domům č. 55,57,58 a 59. Dále rada obce projednala nabídku na
darování pozemků p. č. 2680/1 a 2680/2 u který se předpokládá, že
jsou dotčeny příjezdovou komunikací k RD č. p. 55,57,58,59. Rada
obce ukládá ing. Novosadové zajistit cenu za zaměření komunikace
od RS Rozpité k RD č. p. 57 a doplnění žádosti žadateli o stanovisko
vlastníků pozemků p. č. 916/6,913,908/2,907, 879/1 k darování části
pozemků v příp., že budou dotčeny komunikací. RO poté žádost opět
projedná.
2.3. Žádost o prodloužení doby hudební produkce
Rada obce schválila žádost o prodloužení doby hudební produkce ve
sportovním areálu dne 8. 6. 2018 do 1.00 hodiny dne 9. 6. 2018 dle
žádosti.
2.4. Žádost o zakoupení dalších stolů na zahrádku u cukrárny a
instalaci klimatizace
Rada obce projednala žádost nájemce cukrárny na návsi o zakoupení
dalších stolů a židlí na zahrádku cukrárny a dodatečnou instalaci
klimatizace v cukrárně, resp. žaluzií. Rada obce ukládá ing.
Novosadové zajistit cenovou nabídku na nové stoly, židle a
klimatizace do cukrárny.
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3. Smlouvy
3.1. Příkazní smlouva na koordinátora BOZP na stavbě „Obecní
knihovna Dolní Bečva – energetické úspory“
Rada obce schválila Příkazní smlouvu mezi obcí Dolní Bečva na
koordinátora BOZP na stavbě „Obecní knihovna Dolní Bečva –
energetické úspory“ dle přílohy.
3.2. Příkazní smlouva na technický dozor investora na stavbu
„Obecní knihovna Dolní Bečva – energetické úspory“
Rada obce schválila Příkazní smlouvu na technický dozor investora
na stavbu „ Obecní knihovna Dolní Bečva – energetické úspory“ dle
přílohy.
3.3. Příkazní smlouva na autorský dozor investora na stavbu
„Obecní knihovna Dolní Bečva – energetické úspory“
Rada obce schválila Příkazní smlouvu na autorský dozor investora
na stavbu „ Obecní knihovna Dolní Bečva – energetické úspory“ dle
přílohy.
3.4. Darovací smlouva
Rada obce schválila darovací smlouvu na peněžitý dar pro činnost
Klubu seniorů Dolní Bečvy dle přílohy.
3.5. Darovací smlouva
Rada obce schválila darovací smlouvu mezi obcí Dolní Bečva a
Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, Záviše Kalandy
1353, 755 01 Vsetín dle přílohy.
3.6. Smlouva o účinkování
Rada obce schválila smlouvu o účinkování mezi obcí Dolní Bečva a
Souborem písní a tanců Javořina, na vystoupení cimbálové muziky
Javořina dne 26. 5. 2018 ve sportovním areálu dle přílohy.
3.7. Smlouva o umístění a provozování kontejnerů na textil
Rada obce schválila smlouvu o umístění a provozování kontejnerů
na textil mezi obcí Dolní Bečva a TextilEco a.s., Palackého 715/15,
Nové Město, 110 00 Praha 1 dle přílohy.
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3.8. Smlouva o zpracování osobních údajů
Rada obce schválila smlouvu o zpracování osobních údajů mezi obcí
Dolní Bečva a firmou VIPA CZ s.r.o., Kadlická 20, 460 15 Liberec
dle přílohy.
3.9. Smlouva o dodávce vody z vodovodu
Rada obce schválila smlouvu o dodávce vody z vodovodu č. 108 a
129 dle přílohy.
4. Závěrečný účet obce za rok 2017
Rada obce projednala závěrečný účet obce za rok 2017 a doporučuje
zastupitelstvu obce schválit závěrečný účet obce za rok 2017 dle
přílohy.
5. Střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2019-2026
Rada obce projednala aktualizovaný střednědobý výhled rozpočtu
obce na období 2019-2026 a doporučuje ZO schválit střednědobý
výhled rozpočtu na období 2019-2026 dle přílohy.
6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2017
Rada obce vzala na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2017.
7. Zpráva Policie ČR
Rada obce vzala na vědomí Zprávu Policie ČR o stavu veřejného
pořádku na teritoriu obce za rok 2017 dle přílohy.
8. Zásady pro poskytování cestovních náhrad
Rada obce projednala zásady pro poskytování cestovních náhrad dle
přílohy a doporučuje ZO jejich schválení.
9. Různé
9.1. Cenová nabídka na opravu oplocení sošky p. Marie na
Čtvrtích
Rada obce projednala cenovou nabídku na opravu oplocení u sošky
panny Marie na Čtvrtích na žádost občanů z lokality na pozemku
obce p. č. 2690/1 a požaduje nacenit nižší variantu oplocení do 80
cm.

11

9.2. Návrh na zakoupení 1000 l kontejnerů na dešťovou vodu
Rada obce projednala návrh na zakoupení cca 1000 l kontejnerů na
dešťovou vodu obcí pro občany vzhledem k opakujícímu se suchu.
Rada obce doporučuje pořízení kontejnerů na dešťovou vodu
občanům v příp., že bude možné využít vhodnou účelovou dotaci na
jejich pořízení.
9.3. Cenová nabídka na zpracování kalendáře obce na rok 2019
Rada obce schválila cenovou nabídku na zpracování kalendáře obce
na rok 2019 dle přílohy.
9.4. Dodatek č. 1 ke Stanovám dobrovolného svazku obcí
Sdružení Mikroregion Rožnovsko
Rada obce projednala dodatek č. 1 ke Stanovám dobrovolného
svazku obcí Sdružení Mikroregion Rožnovsko ze dne 8. 9. 2015 dle
přílohy a doporučuje ZO jeho schválení.

 KOMISE ŠKOLSKÁ, KULTURY A
SPORTU USPOŘÁDALA:
Dne 26. 5. 2018 proběhl na Dolní Bečvě ve sportovním
areálu u Bečvy tradiční DEN DĚTÍ. Pro děti byly
připraveny nejrůznější stanoviště od praktických
dovedností přes poznávání přírody apod. Po úspěšném
absolvování stanovišť na děti čekala malá odměna. Děti
také shlédli ukázku psovoda Policie ČR a hasičskou
techniku. K dobré náladě hrála celé odpoledne cimbálová
muzika Javořina. Poděkování patří všem, kteří se
jakkoliv podíleli na organizaci.
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 KŠKS ZVE:
5. ročník Zemňákobraní
kdy: 15. září od 14:00 hod.
kde: náměstíčko Dolní
Bečva
kapely: Záhořané, Docuku,
Naty and Gents

3. ročník setkání Harmonikářů
kdy: 22. září od 15:00 hod.
kde: pohostinství U Maléřů
vystoupení harmonikářů a heligonkářů z ČR a Slovenska
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Základní škola a mateřská
škola Dolní Bečva přijme do
hlavního pracovního poměru
vyučenou kuchařku na celý
úvazek. Zájemci hlaste se
osobně
u
vedoucí
paní
Pařenicové nebo na telefonním
čísle 571 751 214. Nástup
nejpozději od 1. 9. 2018.

NABÍDKA
Přenechám zdarma, bezúplatně hrobové místo na hřbitově na Dolní
Bečvě. Veškeré poplatky jsou uhrazeny, tlecí doba uplynula.
Foto a info na vyžádání.

Ladislav Hladík, 775 420 442,
hladik.sovb@seznam.cz

14

Pronájem nebytových prostor v obci Horní Bečva
Nabízíme k pronájmu nebytové
prostory o velikosti 49 m² v budově
s č. p. 657 na Horní Bečvě. Budova
se nachází v centru obce u
autobusové zastávky a v její druhé
části sídlí Česká pošta. Prostory
jsou vhodné pro prodejnu či
poskytování služeb. Měsíční nájem činí 7 000 Kč plus
zálohy na energie (elektřina, plyn, voda). Pro bližší
informace volejte na číslo 602 729 581.

Periodický tisk územního samosprávného celku vydává Obec Dolní Bečva,
756 55 Dolní Bečva čp. 340, IČ: 00303747 – vychází 6x ročně jako
neprodejný, povolení: MK ČR E 23251, zpracování příspěvků:
podatelna@dolnibecva.cz. Zpravodaj také na www.dolnibecva.cz

Uzávěrka dalšího zpravodaje obce:15. 8. 2018, tel. 571647168
Tisk: TISKÁRNA BRÁZDA – www.tiskarnabrazda.cz, tel.: 518367450
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SPORTOVNÍ AREÁL DOLNÍ BEČVA
…a můžete si zahrát a protáhnout celé tělo na zrekonstruovaném
minigolfu nebo v posilovně pro mládež a dospělé. Sportu zdar!
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