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GRATULACE
GRATULACE
NAŠIM MILÝM JUBILANTŮM, NAROZENÝCH
V MĚSÍCI ZÁŘÍ A ŘÍJNU 2018
Den se nám již krátí, voda v Bečvě je studená.
Léto se pomalu loučí, barevný podzim začíná.
Letos, stejně jako loni, slavíte své narození
a my Vám opět v tento čas posíláme pozdravení.
Gratulaci upřímnou, jdeme všem přání vyslovit,
ať naplní vás štěstí, s nímž pak můžete šťastně žít.
Přejeme také zdraví, ať tělu dobře slouží.
Na duchu, aby hřála láska, po které každý z nás touží.
Když se každá touha nezdaří, nesmíme si naříkati,
ale s dobrou mysli věřit, že všechno se v dobré obrátí.

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: telefon 571647168.
Informace z dění v obci je možno získat i z úřední desky.
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ODEČET SPOTŘEBY VODY ZA LETNÍ OBDOBÍ
V měsíci ŘÍJNU se uskuteční odpočet spotřeby vody za letní
období
roku
2018. Žádáme
odběratelé vody, aby zabezpečili
přístup k vodoměrům a umožnili
pověřenému pracovníkovi vstup za
účelem
odečtu
a
kontroly
vodoměrů.
Děkujeme za spolupráci

Obec Dolní Bečva pokračuje v zateplování obecních budov.
Po mateřské školce, základní škole, zdravotním středisku,
obecním úřadu, knihovně - osvětové besedě plánuje dokončit
zateplení také u budovy sportstadionu. Zateplení sportstadionu
spočívá ve výměně výplní otvorů - oken, dveří, dále zateplení
obvodového pláště (severní části pod střešní krytinou), soklů a
části půdy. U sportstadionu dojde i na výměnu kotlů ÚT.
Zateplení budovy sportstadionu je spolufinancováno
Ministerstvem životního prostředí ČR v rámci Operačního
programu životní prostředí 2014-2020, prioritní osy –
Energetické úspory, specifického cíle – Snížit energetickou
náročnost veřejných budov prostřednictvím Státního fondu
životního prostředí ČR. Celková dotace u sportstadionu je
stanovena poskytovatelem ve výši 703 154 Kč. Dodavatel
stavby „Energetické úspory Sportstadion Dolní Bečva" bude
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vybrán ve veřejné soutěži, která proběhne v září-říjnu 2018.
Akce je rozpočtována v hodnotě 2 009 011 Kč. Dílo bude
provedeno v průběhu května-června 2019. Po realizaci této
akce je plánováno v dalších letech také zateplení obecního
vodojemu (nutné pro zamezení promrzání objektu a
poškozování omítek) a budovy ve sběrném dvoře (v drobné
provozovně). Všechny obecní budovy tak budou komplexně
zatepleny a také opraveny.

KALENDÁŘ 2019

Obecní úřad oznamuje občanům, že si mohou koupit stolní
kalendář obce Dolní Bečva na rok 2019. Cena: 85,- Kč/1ks.
Kalendář zpracoval pan Radovan Stoklasa, vytiskla Grafia
Nova, 14 fotografií dodal pan Vojtěch Kulišťák z Dolní
Bečvy.
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VOLBY 2018
Rozhodnutím prezidenta republiky ČR publikovaným ve
Sbírce zákonů pod č. 85/2018 Sb. byly dne 31. 5. 2018
vyhlášeny volby do zastupitelstev obcí a zastupitelstev
městských obvodů a městských částí ve statutárních městech
a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho
městských částí (dále jen „volby do zastupitelstev obcí“).
Volby do zastupitelstev obcí se budou konat pouze
na území České republiky dne 5. a 6. října 2018.
Hlasování proběhne:
• v pátek 5. října 2018 v době od 1 4:00 hod. do 22:00 hod.
• v sobotu 6. října 2018 v době od 8:00 hod. do 14:00 hod.
Rozhodnutím prezidenta republiky ČR publikovaným ve
Sbírce zákonů pod č. 85/2018 Sb. byly dne 31. 5. 2018
vyhlášeny volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky.
Volby do Senátu Parlamentu České republiky (dále
jen „volby do Senátu“) se budou konat ve
vymezených volebních obvodech spolu s volbami
do zastupitelstev obcí dne 5. a 6. října 2018.

Hlasování proběhne:
• v pátek 5. října 2018 v době od 14:00 hod. do 22:00 hod.
• v sobotu 6. října 2018 v době od 8:00 hod. do 14:00 hod.
V případě, že žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu
z celkového počtu platných hlasů odevzdaných oprávněnými
voliči, proběhne druhé kolo voleb do Senátu a to:
• v pátek 12. října 2018 v době od 14:00 hod. do 22:00 hod.
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• v sobotu 13. října 2018 v době od 8:00 hod. do 14.00 hod.
Volby proběhnou v obci Dolní Bečva ve volebním okrsku č. 1
v zasedací místnosti obecního úřadu Dolní Bečva čp. 340.

SVOZ ODPADU
Netříděný odpad - svozový den čtvrtek 
Popelnice: 6. 9., 20. 9.
4. 10., 18. 10.
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 měsíc
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 ZÁŘÍ - ŘÍJEN:
Čtvrtek
Pátek

16,00 – 18,00 hodin
16,00 – 18,00 hodin

27. 9. 2018
26. 10. 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
11. 6. 2018
1.Zpráva kontrolního výboru
Rada obce vzala na vědomí zprávu kontrolního výboru dle přílohy.
2. Žádosti
2.1. Žádost o odkoupení části pozemku p. č. 286/26
Rada obce projednala žádost o prodej části pozemku p. č. 286/26
sousedícího se zahradou žadatelů. Rada obce schválila zveřejnění
záměru prodat části pozemku p. č. 286/26 a ukládá ing. Novosadové
prověřit geometrem užívání částí pozemku.
2.2. Žádost o úpravu příjezdové komunikace
Rada obce projednala žádost o úpravu příjezdové komunikace
k rodinnému domu poskytnutím kameniva na její vyspravení. Rada
obce schválila poskytnutí jedné vlečky makadamu na vyspravení
komunikace, která je užívaná rovněž dalšími vlastníky nemovitostí
v trase komunikace.
2.3. Žádost o zapůjčení kabelu na sportovní den
Rada obce schválila zapůjčení kabelu na sportovní den spolku FC
Dolní Bečva, dne 14. a 15. 7. 2018 ve sportovní areálu.
2.4. Žádost o ukončení nájemní smlouvy
Rada obce schválila ukončení nájemní smlouvy dohodou k 30. 6.
2018 na nebytový prostor v budově č. p. 184 dle žádosti.
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2.5. Žádost o stanovisko k navrženým variantám komunikace na
p. č. 1131/4
Rada obce projednala navržené varianty komunikace Na Rovni mezi
Rozpitými (spodní ulice) na p. č. 1131/4 a schválila variantu
dvousměrné komunikace s chodníkem. Rada ukládá ing.
Novosadové projednat se spoluvlastníky pozemku p. č. 1131/20
možnost odkoupení části pozemku p. č. 1131/20 dotčenou návrhem
komunikace.
3. Smlouvy
3. 1. Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost
Rada obce schválila Smlouvu o poskytnutí dotace na celoroční
činnost Českému svazu včelařů, dle přílohy.
3.2. Příkazní smlouva
Rada obce schválila Příkazní smlouvu na zadavatelské činnosti
příprava a zajištění průběhu výběrového řízení pro výběr dodavatele
na akci „ Energetické úspory – Sportstadion Dolní Bečva“ dle
přílohy.
3.3. Příkazní smlouva č. 658/2018
Rada obce schválila příkazní smlouvu č. 658/2018 mezi
Společenstvím vlastníků č. p. 658 Dolní Bečva, Dolní Bečva č. p.
658 a Rekaz realitní kancelář, s.r.o., Česká 685, 742 21 Kopřivnice
na úplatnou správu domu č. p. 658 dle přílohy.
3.4. Smlouva na dodávku vody z vodovodu
Rada obce schválila smlouvu na dodávku vody č. 79 dle přílohy.
3. 5. Smlouva na pronájem hrobového místa
Rada obce schválila smlouvy na pronájem hrobového místa č. 60 a
108 dle přílohy.
3. 6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit Smlouvu o
budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na p. č. 2725/1 na umístění
podzemního vedení veřejné komunikační sítě dle přílohy (přeložka
telekomunikačního kabelu na p. č. 2725/1 na Rovni mezi
Rozpitými).
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3.7. Smlouva o právu provést stavbu Most ev. č. 35-195 přes
Horní rozpitý potok
Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit Smlouvu o právu
provést stavbu Most ev. č. 35-195 přes Horní rozpitý potok dle
přílohy.
4. Rozpočtové opatření č. 2
Rada obce projednala a doporučuje ZO schválit Rozpočtové opatření
č. 2 dle přílohy.
5. Program zastupitelstva obce dne 18. 6. 2018
Rada obce schválila program konání zastupitelstva obce dne 18. 6.
2018:
1.Zpráva kontrolního výboru
2.Zpráva finančního výboru
3. Schválení účetní závěrky obce za rok 2017
4. Závěrečný účet obce za rok 2017
5.Rozpočtové opatření č. 2
6.Smlouvy
7. Závěrečný účet Mikroregionu Vsetínsko
8. Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům ZO
9. Různé
6. Různé
6.1. Omezený provoz MŠ během letních prázdnin 2018
Rada vzala na vědomí sdělení ředitele ZŠ a MŠ ohledně omezeného
provozu MŠ během letních prázdnin, kdy Mateřská škola Dolní
Bečva bude uzavřena ve dnech od 23. 7. 2018 do 31. 8. 2018.
Zahájení nového školního roku bude 3. září 2018.
6.2 Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Rožnov pod
Radhoštěm
Rada obce schválila Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP
Rožnov pod Radhoštěm Reg. č. CZ 02.3.68/0.0/0.0/15-005
dle přílohy.
6.3. Závěrečný účet Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko
(SOMV) za rok 2017
Rada obce projednala a doporučuje zastupitelstvu obce vzít na
vědomí Závěrečný účet SOMV za rok 2017 vč. Zprávy č.
423/2017/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření SOMV, IČ:
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70238880 za rok 2017 a Zprávy Revizní komise SOMV o výsledku
kontroly hospodaření s majetkem SOMV a jeho finančními
prostředky za rok 2017 dle přílohy.
16. 7. 2018
1.Ordinace dětského lékaře
Rada obce vzala na vědomi informace starosty obce o
přetrvávajících potížích s obsazením ordinace dětského lékaře
v zdravotním středisku. Rada obce schválila zveřejnění inzerátu
s nabídkou na obsazení pediatrického obvodu v obci Dolní Bečva
s možností pronájmu bytu ve zdravotním středisku v časopise VOX
Pediatrie pro děti a dorost.
2. Žádosti
2. 1. Žádost o prodloužení vodovodního řádu
Rada obce projednala žádost o prodloužení vodovodního řádu
k pozemku p. č. 1141/7 s tím, že rada obce požaduje zajistit nacenění
prodloužení vodovodního řádu v připravovaném projektu nové
komunikace na p. č. 1164/10,13,14 a 1141/1.
2. 2. Žádost o rekonstrukci vodovodní přípojky
Rada obce projednala žádost o rekonstrukci vodovodní přípojky na
pozemek p. č. 278/3, s tím, že rada obce schválila výměnu
uzavíracího šoupátka s výkopem na náklady obce s tím, že
rekonstrukci soukromé části vodovodní přípojky si uhradí žadatel.
2.3. Žádost o ukončení nájemní smlouvy hrobového místa
Rada obce schválila žádost o ukončení nájemní smlouvy hrobového
místa č. CV 5 k 31. 7. 2018 dle přílohy.
2. 4. Žádost o přidělení hrobového místa
Rada obce schválila přidělení hrobového místa č. CV 5 novému
nájemci dle žádosti.
2. 5. Žádost o převod smlouvy č. 133 na urnové místo
Rada obce schválila převod smlouvy BIII č. 133 na pronájem
urnového místa dle žádosti.
2. 6. Žádost o povolení hostování s lunaparkem na pouti
Rada obce schválila povolení hostování s lunaparkem na pouti na
parkovišti u kostela v 06/ 2019 dle žádosti.
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3. Smlouvy
3. 1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor
Rada obce schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových
prostor v budově č. p. 27 od 1. 8. 2018 dle přílohy.
3. 2. Příkazní smlouva o poskytování služeb útulku pro opuštěná
zvířata
Rada obce schválila příkazní smlouva o poskytování služeb útulku
pro opuštěná zvířata mezi obcí Dolní Bečva a Psím útulkem
Rožnovsko s. r. o., 1 máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm dle
přílohy.
3. 3. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti
Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit smlouvu o zřízení
věcného břemene – služebnosti č. IP-12-8021037 Dolní Bečva, p. č.
2115/3 dle přílohy.
4. Cenová nabídka na zpracování PD – Zvýšení bezpečnosti
dopravy na I/35
Rada obce schválila cenovou nabídku na dokumentaci pro územní
rozhodnutí na akci
„Silnice I/35, křižovatka silnice I/35 v km 329,6 a MK s přechody u
obecního úřadu Dolní Bečva,
„Silnice I/35, přechod v km 329,2 -329,3 k ZŠ a MŠ“ a pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy o dílo dle přílohy.
5. Různé
5. 1. Platový výměr ředitele PO MŠ a ZŠ
Rada obce schválila platový výměr novému řediteli PO MŠ a ZŠ dle
přílohy.
5. 2. Informace o projektu splaškové kanalizace
Rada obce vzala na vědomí informace Alatere profi, s.r.o., Perucká
2481/5, Praha Vinohrady a SFŽP ČR o projektu Prodloužení
splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva s tím, že projekt splnil
podmínky po formální a věcné stránce 71. výzvy OPŽP, ale
vzhledem k velkému počtu projektů byl zařazen do zásobníku
projektů, kde je nutné vyčkat na jeho dofinancování z národních
zdrojů, příp. zdrojů EU. Rada obce vzala na vědomí informaci o
vydaném stavebním povolení na splaškovou kanalizaci, které nabude
právní moci koncem 07/2018.
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5. 3. Rozšíření webových stránek
Rada obce schválila rozšíření webových stránek obce.
5. 4. Pověření finančního výboru ke kontrole
Rada obce pověřila finanční výbor ZO k provedení veřejnoprávní
kontroly příspěvku obce za rok 2017 v souladu s ustanovením § 15 a
27 z. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
a podle ustanovení § 102 z. č. 128/2000 Sb. o obcích a ukládá
starostovi obce oznámit PO provedení kontroly hospodaření.

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
1. Zpráva kontrolního výboru
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního
výboru Jiřího Dědiče o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO
za II. čtvrtletí 2018 a o činnosti kontrolního výboru za toto období v
předneseném znění. Bere na vědomí doplňující informaci
místostarostky Ing. Pavly Novosadové k bodu 5. 7. z 18. usnesení
ZO ze dne 26. 3. 2018 ve věci uzavření kupní smlouvy s rodinou
Macháčkových, a k bodu 1.3 z 37. usnesení RO ze dne 8. 4. 2013
(osvětlení v lokalitě U Tabulí), bodu 3. 5. z 53. usnesení RO ze dne
7. 4. 2014 (zajištění přeložky plynárenského zařízení), informaci
starosty obce Bc. Pavla Many k bodu 1 z usnesení RO ze dne 13. 7.
2015 ve věci sjednání dohody o správě nemovitých věcí se Singulár
v.o.s., informaci místostarostky obce Ing. Pavly Novosadové k
nacenění výstavby chodníku k plánované autobusové zastávce v
lokalitě Horní Rozpité nad průmyslovým areálem.
2. Zpráva finančního výboru
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu předsedy finančního
výboru JUDr. Milana Matuly o činnosti finančního výboru od
posledního zasedání ZO, zejména doporučení FV ke schválení účetní
závěrky obce za rok 2017 a ke schválení závěrečného účtu obce za
rok 2017 a ke schválení rozpočtového opatření č. 2, které jsou na
programu jednání zastupitelstva podle důvodové zprávy.
3. Schválení účetní závěrky obce za rok 2017
Zastupitelstvo obce Dolní Bečva ve složení Ing. Petr Bohušík, pan
Jiří Dědič, Ing. Miroslav Divín, Ing. Radek Divín, Bc. Michal
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Krhůtek, Bc. Eva Lažová, Bc. Pavel Mana, pan Miroslav Martyčák,
JUDr. Milan Matula, pan Libor Mikuda, Ing. Pavla Novosadová,
Ing. Martin Solanský, pan Petr Špatný, pan Jan Štůrala , pan Petr
Vojkůvka schvaluje dne 18. 6. 2018 účetní závěrku Obce Dolní
Bečva sestavenou ke dni 31. 12. 2017. Schvalovaná účetní závěrka
obsahuje rozvahu, výkaz zisku a ztrát, přílohu k 31. 12. 2017, zprávu
č. 235/2017/IAK z 28. 2. 2018 o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2017, inventarizační zprávu k 31. 12. 2017 a inventurní
soupisy, odpisový plán, účtový rozvrh. Schvalovaná účetní závěrka
poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční
situace účetní jednotky. Přílohou schválené účetní závěrky obce je
důvodová zpráva poradní skupiny ve složení všech členů finančního
výboru ZO a ekonomky obce.
4. Závěrečný účet obce za rok 2017
Zastupitelstvo obce Dolní Bečva projednalo závěrečný účet obce za
rok 2017 a souhlasí s celoročním hospodařením a to bez výhrad a
dále projednalo zprávu Krajského úřadu Zlínského kraje č.
235/2017/IAK z 28. 2. 2018 o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2017.
5. Rozpočtové opatření č. 2
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2018 úprava
rozpočtu na rok 2018 se zvýšením příjmů o 2.491.237,40 Kč,
zvýšením výdajů o 3.609.700,- Kč, příjmy po úpravě 33.963.511,80
Kč, výdaje po úpravě 35.522.974,40 Kč, rozdíl příjmů a výdajů po
úpravě -1.559.462,50,- Kč, financování po úpravě 1.559.462,60 Kč
podle důvodové zprávy.
6. Smlouvy
6.1. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na
pozemek
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti na pozemek p. č. 2725/1 na umístění stavby č. 16010046882 VPIC Dolní Bečva, úprava místní komunikace u DOCV13, v
jejímž rámci bude na pozemku umístěno komunikační vedení
veřejné komunikační sítě dle přílohy. Služebnost bude zřízena za
jednorázovou náhradu ve výši 100,- Kč. ZO pověřuje starostu obce k
podpisu této smlouvy ve lhůtě do 30. 6. 2018
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6.2. Smlouva o právu provést stavbu
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o právu provést stavbu „Most
ev. č. 35- 195 přes Horní rozpitský potok“ na p. č. . 2649/33,
2649/59, 2649/60, 2649/61, 2649/62, 2649/63, 2715/2, 2715/4,
2715/18, 2715/19, 2715/20, 2715/21, 2715/22, v k.ú. Dolní Bečva
podle projektové dokumentace vypracované projekční kanceláří
MSS- projekt s.r.o., Žerotínova 992, 755 01 Vsetín dle přílohy. ZO
pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy ve lhůtě do 30. 6.
2018.
6.3. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace
Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
investiční dotace z rozpočtu obce Dolní Bečva mezi obcí Dolní
Bečva a Lyžařským klubem Radhošť z.s. se sídlem Dolní Bečva 340.
Investiční dotace je poskytována ve výši 75.000,- Kč na rekonstrukci
elektrorozvodů stanice lyžařského vleku na Radhošti. ZO pověřuje
starostu obce k podpisu příslušné smlouvy ve lhůtě do 30. 6. 2018.
7. Závěrečný účet Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko
Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet Sdružení obcí
Mikroregionu Vsetínsko (dále jen SOMV) včetně zprávy č.
423/2017/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření SOMV, IČ:
70238880 za rok 2017 a zprávy Revizní komise SOMV o výsledku
kontroly hospodaření s majetkem SOMV a jeho finančními
prostředky za rok 2017.
8. Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům ZO
Zastupitelstvo obce schvaluje zásady pro poskytování cestovních
náhrad členům ZO při výkonu jejich funkce od 1. 7. 2018 na základě
vyhlášky č. 463/2017 Sb. podle důvodové zprávy a návrhu, který je
přílohou tohoto usnesení.
9. Různé
9.1. Střednědobý výhled rozpočtu obce Dolní Bečva
Zastupitelstvo obce schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce
Dolní Bečva na rok 2019-2026 podle důvodové zprávy.
9.2. Dodatek č. 1 ke stanovám Dobrovolného svazku obcí
Sdružení Mikroregionu Rožnovsko
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 ke stanovám
Dobrovolného svazku obcí Sdružení Mikroregionu Rožnovsko ze
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dne 8. 9. 2015 s rozšířením předmětu činnosti o administrativní
činnosti, GDPR podle důvodové zprávy.
9.3. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro volební období
2018-2022
Zastupitelstvo obce stanovuje podle §67 a § 68 zák. č. 128/2000 Sb.
o obcích v platném znění počet členů zastupitelstva obce Dolní
Bečva pro volební období 2018-2022 na 15 členů.
9.4. Záměr vybudování autobusové zastávky
Zastupitelstvo obce ukládá RO zjistit podmínky proveditelnosti
záměru vybudování autobusové zastávky v lokalitě Horní Rozpité –
nad průmyslovým areálem v termínu do dalšího řádného
zastupitelstva obce.
9.5. Záměr vybudování nového oplocení
Zastupitelstvo obce doporučuje záměr na vybudování nového
kovového oplocení sošky sv. Panny Marie v lokalitě Na Čtvrti za
nabízenou cenu 10.500,- Kč bez DPH.

 KŠKS ZVE:
5. ročník Zemňákobraní
kdy: 15. září od 14:00 hod.
kde: náměstíčko
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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NEJEN O MOTÝLECH
Louky
potřebují
lidskou péči. A když
se
jim
dostane,
odměňují
se
bohatstvím květů a
tetelícího se hmyzu.
V rámci
projektu
Záchrana
smilkových trávníků
v EVL Beskydy bylo
za poslední 4 roky
už pokoseno a vypaseno víc než 200 hektarů vzácných
horských luk. Je to málo? To je přece úplně jedno. Důležitější
je, že se pro horské smilkové louky něco dělá. Od roku 2014
ČSOP Salamandr ve spolupráci s majiteli pečuje o řadu luk
v Beskydech a vrací na ně život. Doslova. Na mnoha loukách
od jara do podzimu zvoní zvonce ovcí a vrčí motory sekaček.
Louky začaly vonět a kvést. Ani motýli na sebe nenechali
dlouho čekat. Letos byl objeven na loukách v Dolní Bečvě
kriticky ohrožený modrásek černoskvrnný. Jedná se o
historicky novou lokalitu mimo oblast jeho pravidelného
výskytu. A není to to jediné, co se v rámci projektu podařilo.
Pravidelné kosení luk na radhošťském hřebeni sice nepřineslo
velké zvýšení druhového bohatství, ale obnovilo a udrželo
výhledy do krajiny. A právě výhledy tam každoročně obdivují
tisíce turistů. Na louce ve Velkých Karlovicích se zase
objevila vzácná kapradinka hadilka obecná. A v Horní Bečvě
vykvétají desítky chráněných orchidejí prstnatců fuchsových.
Louky bez hospodáře zarůstají a mění se v les. Beskydy jsou
ale hezké právě díky střídání luk s lesy a pastvinami. Díky
letošním nálezům víme, že péče o Beskydy tak, jak ji děláme,
má smysl.
Barbora Krupová
ČSOP Salamandr
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Milí rodiče,
chystáme v Rožnově pod Radhoštěm novou
školku Klubko pro děti od 2,5 do 6 let. Našim
přáním je, nabídnout vám prostředí pro
zdravý a především přirozený rozvoj dětí
dodržováním Montessori principů. Lze říct,
že tento systém vychází ze zásad Jana Amose
Komenského a je obohacen o speciální, promyšlené pomůcky.
Dítě se učí poznávat věci kolem sebe i svůj vnitřní svět.
Bližší informace:
https://www.facebook.com/klubkomontessori/.
Další otázky rádi zodpovíme na e-mailu:
klubkomontessori@gmail.com nebo telefonu: 603 825 813.
Těším se na Vás i Vaše děti, na nová přátelství a poznání
Markéta Mikulenková

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

Uzávěrka dalšího zpravodaje obce:15. 10. 2018, tel. 571647168
Tisk: TISKÁRNA BRÁZDA – www.tiskarnabrazda.cz, tel.: 518367450

18

19

20

