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GRATULACE 

NAŠIM MILÝM JUBILANTŮM, NAROZENÝM 

V MĚSÍCI LISTOPADU A PROSINCI 

 

K Vašemu životnímu jubileu přejeme hlavně zdraví, 

štěstí a hodně spokojenosti do dalších let. 

Největší štěstí člověka potká v momentu, kdy pochopí, 

že život znamená radovat se ze štěstí druhých i 

z maličkostí všedních dnů.  

 

KRÁSNÉ NAROZENINY!!! 
 

 

 

 
 

Vážení spoluobčané, 
přeji Vám prožití vánočních 
svátků v klidu, pokoji, mezi 
svými nejbližšími. V roce 2021 
Vám přeji především pevné 

zdraví, štěstí a hodně úspěchů.  
 

 

Bc. Pavel Mana, starosta obce  
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Vážení spoluobčané,  

 
Začíná období vánočních svátků, 
svátků míru a rodinné pohody, 
svátků, v nichž pokud to jde, na 
chvíli můžeme zapomenout na 
tragickou skutečnost existence 
smrtícího koronaviru. Velmi si 
vážíme vašeho boje o své zdraví 
a život, který vyžaduje stálou 

vytrvalost a ohleduplnost. Nesmírnou vděčnost a díky vyjadřujeme 
lékařům a zdravotním pracovníkům za jejich obrovskou péči, 
statečnost a riskování svého života. 

Dovolte tak, abychom Vám všem i vašim blízkým přáli, 
abyste mohli co nejvíce užít si v poklidu sváteční atmosféru. Do 
Nového roku přejeme všem hodně zdraví, pracovních i osobních 
úspěchů, statečnost a co nejvíce životního optimismu pro společný 
boj do vítězného konce.  

 
    Organizace KSČM-Dolní Bečva 
 
 
 
 

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.     

 

http://www.dolnibecva.cz/


4 

 

PROVOZNÍ DOBA OBECNÍHO ÚŘADU O 
VÁNOCÍCH 

 
Pokladní hodiny: pouze do 21. 12. do 14,00 hodin. 
 
Obecní úřad bude uzavřen od 22. 12. do 31. 12. 2020 

 
ZPRAVODAJ OBCE LEDEN – ÚNOR BUDE DISTRIBUOVÁN 

V LEDNU 2021. 
 
 

 
 
 

 
Praktický lékař oznamuje změnu 
telefonního čísla ordinace Dolní 

Bečva: 

777 574 318 

 
 

 

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE V OBCI 

 

Zpracování projektové dokumentace a 
vyřízení územního souhlasu kanalizační 
přípojky k rodinnému domu je možné 

objednat u: 
Ing. Vojtěcha Vojkůvky, Dolní Bečva čp. 37, 

tel: 773 977 654    
                                                                                                   

Aktuální informace ke splaškové kanalizaci v obci budou 
zveřejněny v dalším vydání obecního zpravodaje.  
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KALENDÁŘ  

 

 
 
Na podatelně obecního úřadu Dolní Bečva je možnost 
zakoupit kalendář vydaný obcí na rok 2021 za cenu 85,- Kč, a 
to v pokladní dny.  
 

ZASTUPITELSTVO OBCE 21.9.2020 

 
1. Zpráva kontrolního výboru  
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního 
výboru pana Jiřího Dědiče o provedení kontroly plnění usnesení ZO 
a RO za I. a II. čtvrtletí 2020 a o činnosti kontrolního výboru za toto 
období v předneseném znění.  
 
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 
rozpočtového opatření č. 4 a informaci o veřejnosprávní kontrole 
dotace poskytnuté SDH za rok 2019. 
 
3. Rozpočtové opatření č. 4 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2020  – 
úprava rozpočtu na rok 2020 se zvýšením příjmů o 278.360,45 Kč, 
zvýšením výdajů 278.360,45 Kč, příjmy po úpravě 72.190.559,98 Kč, 
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výdaje po úpravě 124.669.763,20 Kč, rozdíl příjmů a výdajů po 
úpravě -52.479.203,32 Kč, financování po úpravě 52.479.203,32 Kč 
podle důvodové zprávy. 
 
4. Smlouvy 
4. 1. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. „16010- 
046882 VPIC Dolní Bečva úprava místní komunikace u DOCV13“ 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti  č. „16010- 046882 VPIC Dolní Bečva  úprava míst. 
komunikace  u DOCV13“na p. č. 2725/1v obci a k.ú. Dolní Bečva 
mezi obcí Dolní Bečva jako budoucí povinnou a společností CETIN 
a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 jako 
budoucí oprávněnou zastoupenou na základě plné moci  společnosti 
K.V.Z. spol. s r.o. se sídlem Mokrá 386, 760 01 Zlín na umístění  
podzemního komunikačního vedení  veřejné komunikační sítě dle 
situace. Náklady spojené se zřízením věcného břemene hradí 
společnost Cetin a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 
00 Praha 9. Cena budoucího věcného břemene bude činit 100,- Kč + 
DPH. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 
do 30. 9. 2020. 
 
4. 2. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 
dohodu o umístění stavby    IE- 12- 8007637/VB/003, D. Bečva, 
REK.NNZ DTS VS 5260, NNK , NNV 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a dohodu o umístění stavby IE- 12-
8007637/VB/003, D. Bečva, REK.NNZ DTS VS 5260, NNK , NNV na p. 
č. 2701/1 v k.ú. a obci Dolní Bečva mezi obcí Dolní Bečva jako 
budoucí povinnou a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín zastoupena  Elektro – Projekce, s.r.o. 
se sídlem 1. máje 670/128, Ostrava- Vítkovice jako budoucí 
oprávněnou na umístění zařízení distribuční soustavy – kabelového 
vedení. Cena budoucího věcného břemene bude činit 5.000,- Kč + 
DPH. Náklady spojené se zřízením věcného břemene (vypracování 
smlouvy a geometrického plánu, poplatek za vklad do KN) hradí 
společnost ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 
Děčín. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem 
smlouvy do 30. 9. 2020. 
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4. 3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemen a 
dohodu o umístění stavby č. IE- 12-8006690/201   
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemen a dohodu o umístění stavby č. IE- 12-8006690/201  
na p. č. 2770/4 a 2770/5 v k.ú. a obci Dolní Bečva mezi obcí Dolní 
Bečva mezi obcí Dolní Bečva jako budoucí povinnou a společností 
ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
zastoupené na základě udělené plné moci ENPRO Energo s.r.o., se 
sídlem Sokolská 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí jako budoucí 
oprávněnou za cenu 1.000,- Kč + DPH. 
Náklady spojené se zřízením věcného břemene (vypracování 
smlouvy a geometrického plánu, poplatek za vklad do KN) hradí 
společnost ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 
Děčín. Náklady spojené se zřízením věcného břemene (vypracování 
smlouvy a geometrického plánu, poplatek za vklad do KN) hradí 
společnost ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 
Děčín. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem 
smlouvy do 30. 9. 2020. 
 
4. 4. Kupní smlouva  
Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č. j. 06/10/2019-ZO-U z 6. 
zasedání ze dne 21. 10. 2019 - bod 3. 3. z důvodů neuhrazení 
přislíbených finančních darů v termínu stanoveném dle bodu 3. 4. 
tohoto usnesení a současně zastupitelstvo obce schvaluje kupní 
smlouvu mezi obcí Dolní Bečva jako kupující a prodávajícími za 
kupní cenu zjištěnou podle znaleckého posudku č. 26-3766/19  
vyhotoveného znalcem z oboru ekonomika – ceny a odhady 
nemovitostí panem Václavem Adamcem, Dolní Bečva č. p. 331 dne 
21. 3. 2019 a posudku téhož znalce č. 47-3807/19 ze dne 24. 9. 2019 
s tím, že u pozemku par. č. 1131/41 byla stanovena kupní cena 
dohodou mezi prodávajícími a kupující ve výši 25.500,- Kč a u 
pozemku par. č. 1131/4 ve výši 216.000,- Kč a rozdíl mezi 
dohodnutou kupní cenou a cenou zjištěnou podle znaleckého 
posudku byl již uhrazen z peněžitého daru, který byl rovným dílem 
uhrazen. Náklady spojené se sepisem kupní smlouvy, geometrickým 
plánem, znaleckými posudky a poplatkem za vklad do katastru 
nemovitostí hradí kupující obec Dolní Bečva. ZO ukládá starostovi 
obce podepsat kupní smlouvy do 31. 12. 2020. 
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4. 5. Smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 
2020 
 
4. 5. 1. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace FC  
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí neinvestiční 
dotace na celoroční činnost mezi obcí Dolní Bečva jako 
poskytovatelem dotace a FC Dolní Bečva, spolek, Dolní Bečva 340 
jako příjemcem ve výši 223.200,- Kč a ukládá starostovi obce 
podepsat tuto smlouvu do 30. 9. 2020.   
 
4. 5. 2. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace LK Radhošť  
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí neinvestiční 
dotace na celoroční činnost mezi obcí Dolní Bečva jako 
poskytovatelem dotace a Lyžařským klubem Radhošť z. s., Dolní 
Bečva 340 jako příjemcem ve výši 72.000,- Kč a ukládá starostovi 
obce podepsat tuto smlouvu do 30. 9. 2020.                                                                            
 
4. 5. 3. Smlouva o poskytnutí dotace Českým svazem včelařů  
ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na celoroční 
činnost mezi obcí Dolní Bečva jako poskytovatelem dotace a Českým 
svazem včelařů z. s., základní organizace Horní Bečva, Horní Bečva 
680 jako příjemcem ve výši 9.000,- Kč a ukládá starostovi obce 
podepsat tuto smlouvu do 30. 9. 2020. 
 
4. 5. 4. Smlouva o poskytnutí dotace SH ČMS- SDH 
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí neinvestiční 
dotace na celoroční činnost mezi obcí Dolní Bečva jako 
poskytovatelem dotace a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – 
sbor dobrovolných hasičů Dolní Bečva 340, jako příjemcem ve výši 
180.000,- Kč a ukládá starostovi obce podepsat tuto smlouvu na 
základě zprávy Finančního výboru ZO o výsledku veřejnosprávní 
kontroly čerpání dotace za rok 2019, která bude konstatovat řádné 
čerpání dotace – tj. bez výhrad za rok 2019. 
 
 
5. Splašková kanalizace  
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty a 
místostarostky obce o stavu akce – stavby „Prodloužení splaškové 
kanalizace“ a o vícenákladech stavby uvedených v bodu 1/ a 2/ 
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důvodové zprávy a o nezbytných opravách poškozených komunikací 
– rovněž podle důvodové zprávy. 
 
6. Různé  
6. 1. Zařazení správního území obce Dolní Bečvy do působnosti 
MAS Rožnovsko 
ZO schvaluje zařazení správního území obce Dolní Bečva do územní 
působnosti integrované strategie území Místní akční skupiny 
Rožnovsko na období 2021-2027, realizované MASR. ZO schvaluje 
zástupce obce na všech jednáních Místní akční skupiny Rožnovsko, 
z. s. starostu obce Bc. Pavla Manu k zastupování obce v plném 
rozsahu.  
 
6. 2. Uznání vlastnického práva České republiky k pozemkům p. č. 
2643/1, 2643/9 a 2829 
Zastupitelstvo obce uznává vlastnické právo České republiky  k 
pozemkům par. č. 2643/1, 2643/9 s 2829 – vše v obci a k.ú. Dolní 
Bečva a souhlasí se souhlasným prohlášením mezi Obcí Dolní Bečva 
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, s p. o. se sídlem Na Pankráci 
546/56, Nusle, 145 05 Praha 4 zastoupena Ing. Karlem Chudárkem, 
ředitelem ŘSD ČR-Správa Zlín, Fügnerovo nábřeží 5476, 76001 Zlín o 
uznání vlastnického práva k těmto nemovitým věcem, které je 
přílohou tohoto usnesení. ZO pověřuje starostu obce k podpisu 
tohoto souhlasného prohlášení v termínu do 30. 9. 2020. 
 

 

SVOZ ODPADU 

 
Netříděný odpad - svozový den čtvrtek   
 
Popelnice:   10. 12., 24.12.  


Je několik důvodů, proč odpad třídit: 
 

- třídění je moderní a prospěšné, recyklací odpadů 
šetříme primární přírodní zdroje 
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- 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 odpadu obdrží obec finanční 
částku od společnosti EKO-KOM a Elektrowin  

- 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)  
 
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. 
 

Žádáme občany, aby neodkládali 
odpad a nepotřebné věci dovnitř, ani 
vedle kontejnerů u základní školy, tyto 
jsou určeny pouze pro potřebu školy. 

Kolem kontejnerů vzniká nepořádek s nepříjemným 
zápachem. Rovněž prosíme občany, aby neukládali odpad do 
kontejneru na hřbitově. Tento slouží pouze pro ukládání 
hřbitovního odpadu. K odkládání odpadu využívejte odpadové 
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nádoby ve svém vlastnictví nebo můžete odpad uložit v 
provozní dobu ve sběrném dvoru. 
 

 Děkujeme za pochopení. 
 

 

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO MÍSTA komunálního a jiného 
odpadu, mimo nebezpečného odpadu celoročně: 

 
ÚTERÝ, ČTVRTEK    12 - 16 HODIN 

 

 
ODBĚR ODPADŮ VE SBĚRNÉM MÍSTĚ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, 

STAVEBNÍCH ODPADŮ, ELEKTROODPADU Z DOMÁCNOSTÍ 
 

I. KOMUNÁLNÍ ODPADY 
I. 1. Tříděné odpady 
I. 1. 1. Papír a lepenka 
I. 1. 2. Nápojový karton (tetrapack, od krabicového mléka, džusů) 
I. 1. 3. Sklo bílé a barevné 
I. 1. 4. Kovy 
I. 2. Objemný odpad (koberce, linolea aj. podlahové krytiny, 
matrace, rozložený nábytek, umývadla, výlevky, záchodové mísy) 
I. 3. Nebezpečný odpad – POUZE V URČENÉ DNY PRO SVOZ 
NEBEZPEČNÉHO ODPADU (barvy, laky, ředidla, lepidla, chemikálie, 
motorové, převodové a mazací oleje, kyseliny, pryskyřice, obaly od 
nebezpečných látek) 
I. 4. Biologicky rozložitelný odpad (BRO - pouze duben – listopad) 
I. 4. 1. BRO rostlinného původu (tráva, listí, ořezy keřů a stromů do 
20 cm, větve stromů do průměru 7 cm) 
1.4.2. Jedlé oleje a tuky (uzavřená plastová nádoba) 
I. 5. Oděvy, obuv, textil 
I. 6. Elektroodpad, který nepodléhá zpětnému odběru (např. el. 
transformátory)                                            
I.7. Směsný odpad (zbylý komunální odpad po vytřídění dle bodů 
I. 1. - I. 6.) 
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II. ELEKTROODPAD, KTERÝ PODLÉHÁ ZPĚTNÉMU ODBĚRU                                                               
II.1.Zařízení pro tepelnou výměnu (chladničky, mrazničky, 
klimatizační a odvlhčovací zařízení, tepelná čerpadla, olejové 
radiátory)                                                                                                                 
II.2.Obrazovky, monitory, a zařízení obsahující monitory o ploše 
větší než 100 cm2  (obrazovky, televize, monitory, notebooky)                                                                                                               
II.3.Světelné zdroje  (zářivky, výbojky, LED lampy, žárovky)                                                                                                                                                       
II.4.Velká zařízení, jejíž kterýkoliv vnější rozměr přesahuje  50 cm, 
kromě zařízení náležejících do skup. 1,2,3,5 (pračky, sušičky, myčky, 
pečící trouby, elektrické sporáky, el. varné desky, svítidla, el. 
hudební nástroje, reprobedny)                                                                                                                                        
II.5.Malá zařízení, jejíž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm, 
kromě zařízení náležejících do skup.1,2,3,6  (vysavače, el. šicí stroje, 
el. konvice, žehličky, el. hodiny, video výrobky, el. holící strojky, 
mikrovlnky, el. hudební nástroje, el. hračky, kalkulačky, kulmy, fény, 
vrtačky, brusky, el. žačky)                                                                                                                                                 
II.6.Malá zařízení informačních technologií  a telekomunikačních 
zařízení, jejíž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm (mobily, GPS 
navigace, tiskárny, osobní počítače, telefony)                                        
II.7.Solární panely 
III. STAVEBNÍ ODPAD                                                                                                                                  
III. 1. Stavební odpad A (cihly, beton, tašky a keramické výrobky, 
cemento - vápenné omítky, cemento - vápenné pojivo zdícího 
materiálu, apod. bez nebezpečných látek), 3m3/rok/nemovitost                                            
III. 2. Stavební odpad B (asfaltové a dehtové lepenky, sádrokarton, 
tepelné a izolační materiály), 1m3/rok/nemovitost                                                                                                                                         
 
IV. PNEUMATIKY 
 
 
 
 

 
SBĚRNÉ MÍSTO NEODEBÍRÁ VÝROBKY S AZBESTEM! 

(např. ETERNIT apod.) 
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Upozorňujeme občany, že ve 

sběrném místě přijímáme odpady 

pouze roztříděné. Velkoobjemové 

odpady např. typu nábytku, 

sedacích souprav apod. v rozloženém a zmenšeném 

stavu z důvodu omezené kapacity kontejnerů pro 

ukládání odpadu a snížení finanční náročnosti 

odvozu. 
 

NEBEZPEČNÝ ODPAD – POUZE V URČENÉ DNY 

PRO SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 

 

ZŠ A MŠ DOLNÍ BEČVA  

 

Vybudování učeben v základní škole 
 

V červenci a srpnu letošního roku 
proběhly v naší školy stavební 
úpravy v části budovy a také 
terénní úpravy v její 
bezprostřední blízkosti.  
Celý projekt s názvem 
„Vybudování přírodovědné a 
jazykové učebny v ZŠ Dolní 
Bečva“ byl spolufinancován 
z velké části z dotačních 
prostředků Evropské unie a 
státního rozpočtu. Na 
dofinancování projektu škole 
poskytl zřizovatel, tj. obec Dolní 

Bečva, investiční příspěvek. 
Díky tomuto projektu vznikly ve škole dvě nové, moderně vybavené 
odborné učebny pro výuku přírodovědných předmětů a cizích 
jazyků.  
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V přírodovědné učebně mohou žáci využít při výuce speciální 
technické stavebnice, simulující např. zapojování elektrických 
obvodů, technické stavebnice či mikroskopy. Učebna je dále 
vybavena pracovními stoly s přívodem vody, sloužící pro chemické 
pokusy, elektřiny – s napětím a 12 a 24 V. Tato učebna je vybavena 
také dataprojektorem pro nejrůznější výukové prezentace. 
V jazykové učebně se nachází moderní interaktivní dotykový LCD 
panel s úhlopříčkou 75“ s rozlišením 4K.  
Vestavěná jazyková laboratoř je vybavena také žákovskými 
stanicemi a laboratorním systémem Mercurius 21, jehož součástí je 
i zobrazovací zařízení vyučujícího, taktéž s dotykovým LCD panelem. 
V obou učebnách se nachází i počítače pro učitele. 
V 1. poschodí je v prostorách WC nově zřízená hygienická kabina 
pro dívky. 
Díky projektu je celé podkroví nově klimatizováno a doplněno také o 
vzduchotechniku. Veškeré stavební úpravy v podkroví si vyžádaly 
nové rozvody elektroinstalace, vody, kanalizace a topení. 
Vzhledem k potřebám výuky bylo v podkroví a celé budově 
doplněno připojení ke stávající internetové síti. 
Vznikly i dva kabinety pro vyučující přírodovědných předmětů a 
cizích jazyků, tak vznikly prostory pro sbírky učebních pomůcek a 
nástěnných obrazů. 
Venkovní stavební úpravy se týkaly zřízení nájezdové rampy a 
napojení na schodiště v budově, čímž je zajištěn bezbariérový 
přístup do budovy školy. Pořízen byl i schodolez. 
V prostranství před budovou stojí nové lavičky a stojany na kola. 
 Před budovou školy byl zřízen záhon růží, o nějž budou žáci pečovat 
v rámci výuky pracovních činností a doplněna zelená výsadba.  
Celý projekt se zdárně chýlí k uzavření. Těšíme se, až budou žáci naší 
školy plně využívat nových moderních učeben, které jsou velmi 
hezky a účelně vybaveny. 
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