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GRATULACE 

NAŠIM MILÝM JUBILANTŮM, NAROZENÝM 

V MĚSÍCI LEDNU A ÚNORU 
 

Do dalších dní a let, přijměte upřímné přání, 
 ať Vás obklopuje láska, radost, štěstí a zdraví.  
Každý den se zasmějte, humor je života koření,  

tam kde vládne veselost, pro neduhy místo není.  
 

KRÁSNÉ NAROZENINY!!! 
 

 

 

 
 
 
 

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/


3 

 

 

 

INFORMACE K VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

  

 
 

 
Vážení rodiče, milé děti, 

v roce 2020 jsme zažili 
mnoho náročných a 
neočekávaných událostí, 
mezi které patří i to, že 
nově narozená miminka 
nebyla přijata zástupci naší 
obce při slavnostním Vítání 
občánků do velké rodiny 
spoluobčanů Dolní Bečvy. 
Nesmírně si vás vážíme a 
víme, že toto slavnostní 

odpoledne do života dětí i rodičů patří, a proto se na vás budeme 
dodatečně těšit v době, kdy již to situace bude více dovolovat. A 
někteří z vás k nám přijdou už po svých nožičkách.  

 
Za sociální komisi a SPOZ vás zdraví předsedkyně 

Bc. Eva Lažová 
 

 

 
 
 

 
Praktický lékař oznamuje změnu 
telefonního čísla ordinace Dolní 

Bečva: 

777 574 318 
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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    
                                                                                                  

 
 

ZASTUPITELSTVO OBCE 21. 12. 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 IV. čtvrtletí 2020 a o činnosti kontrolního výboru za toto 
období. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci 
místostarostky Ing. Pavly Novosadové k plnění bodu 10.2. z 15. 
usnesení ZO ze dne 19. 6. 2017 ohledně výkupu pozemku pod 
budoucí komunikací a bodu 1.1.a 1.2.ze 7. usnesení RO ze dne 1. 4. 
2019 o ve věci odkupu pozemků pro přípravu a budování veřejné 
dopravní a technické infrastruktury. 
 
2. Zpráva finančního výboru  
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci předsedy finančního 
výboru JUDr. Milana Matuly o činnosti finančního výboru za IV. 
čtvrtletí 2020 podle důvodové zprávy a schvaluje plán činnosti 
finančního výboru zastupitelstva obce pro rok 2021 podle důvodové 
zprávy. 
 
3. Rozpočtové opatření č. 5 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5 – úprava 
rozpočtu na rok 2020 se zvýšením příjmů o 22.239.409,14 Kč, 
zvýšením výdajů o 1.446.138,75 Kč, příjmy po úpravě 94.429.969,12 
Kč, výdaje po úpravě 126.115.902,05,-Kč, rozdíl příjmů a výdajů po 
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úpravě – 31.685.932,93 Kč, financování po úpravě 31.685.932,93 
Kč,ztoho31 tis Kč splátka jistin úvěru ze SFRB -půjčky občanům na 
bydlení, -1.800 tis. Kč – splátka úvěru KB – bytový dům –
multifunkční budova, změna stavu na bankovních účtech (úbytek 
finančních prostředků) stav k 1. 1. 2020 činil 28.302.291,51 Kč podle 
důvodové zprávy. 
 
4. Rozpočet obce pro rok 2021 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce pro rok 2021podle 
důvodové zprávy s daňovými příjmy ve výši 42779 tis. Kč a výdaji ve 
výši 55.855 tis. Kč se saldem příjmů a výdajů  -13076 tis. Kč, 
financováním – 13076 tis. Kč včetně rozpočtu fondu obnovy 
vodovodu na rok 2021 a rozpočtu sociálního fondu na rok 2021 
podle důvodové zprávy a písemného komentáře k těmto 
dokumentům. Zastupitelstvo obce ukládá radě obce připravit rozbor 
dosavadních výdajů údržby veřejné zeleně s možnou variantou 
zajišťování této služby obcí do 30. 6. 2021. 
 
5. Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku za 
komunální odpad 
Schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Dolní Bečva č. 1/2020 o 
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
podle důvodové zprávy (navýšení na částku 600,-Kč v čl. 4) s její 
účinností od 1. 1. 2021. 
 
6. Smlouvy 
6.1. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se 
smlouvou o právu provést stavbu č. IV-12-8019582  
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene se smlouvou o právu provést stavbu č. IV-12-
8019582 mezi obcí Dolní Bečva jako budoucí povinnou a ČEZ 
Distribuce, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupenou na 
základě plné moci číslo PM/II-049/2019, společností ARPEX 
MORAVA, Teslova 783/2, 702 00Ostrava-Přívoz jako budoucí 
oprávněnou z věcného břemene obsahující právo oprávněné 
provést stavbu zemního kabelového vedení NN na pozemcích z 
pozemku p. č. 1166/1 přes p. č. 2645/1 a 2770/4  v obci a k. ú. Dolní 
Bečva v majetku obce s následným zřízením věcného břemene 
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zatěžujícím tyto povinné pozemky s právem budoucí oprávněné na 
těchto pozemcích umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení 
distribuční soustavy, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci 
s předpokládaným rozsahem omezení podle situačního plánu v 
délce 24,3 m. Budoucí oprávněná bude v budoucí smlouvě zavázána 
nahradit obci jednorázovou náhradu ve výši 1.000,-Kč (bez DPH). 
Náklady spojené se zřízení věcného břemene uhradí budoucí 
oprávněná z věcného břemene. Zastupitelstvo obce ukládá 
starostovi obce podepsat tuto smlouvu do 31. 12. 2020. 
 
6.2. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se 
smlouvou o právu provést stavbuč.IE-12-8007346/002  
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o   zřízení 
věcného břemene se smlouvou o právu provést stavbuč.IE-12-
8007346/002 mezi obcí Dolní Bečva jako budoucí povinnou a ČEZ 
Distribuce , se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupenou na 
základě plné moci  společností  ENPRO ENERGO, s.r.o. se sídlem 
Valašské Meziříčí, Sokolská 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí jako 
budoucí oprávněnou obsahující právo oprávněné provést stavbu  
zemního kabelového vedení NN na pozemku 399/11  v obci a k.ú. 
Dolní Bečva v majetku obce s následným zřízením věcného břemene 
zatěžujícím tento povinný pozemek právem budoucí oprávněné na 
tomto pozemku umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení 
distribuční soustavy, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci 
s předpokládaným rozsahem omezení podle situačního plánu v 
délce 4,0 m. Budoucí oprávněná bude v budoucí smlouvě zavázána 
nahradit obci jednorázovou náhradu ve výši 1.000,-Kč (bez DPH). 
Náklady spojené se zřízení věcného břemene uhradí budoucí 
oprávněná z věcného břemene. Zastupitelstvo obce ukládá 
starostovi obce podepsat tuto smlouvu do 31. 12. 2020. 
 
6.3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se 
smlouvou o právu provést stavbu č. IP-12-8026263/2 zastupitelstvo 
obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene se smlouvou o právu provést stavbu č. IP-12-
8026263/2mezi obcí Dolní Bečva jako budoucí povinnou a ČEZ 
Distribuce , se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupenou na 
základě plné moci  společností   ERMONTA s.r.o., se sídlem Břest 79, 
768 23 Břest jako budoucí oprávněnou obsahující právo oprávněné 
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provést stavbu zemního kabelového vedení NN, Dolní Bečva na 
pozemku 2679  v obci a k.ú. Dolní Bečva v majetku obce s 
následným zřízením věcného břemene zatěžujícím tento povinný 
pozemek právem budoucí oprávněné na tomto pozemku umístit, 
provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy, 
provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci s předpokládaným 
rozsahem omezení podle situačního plánu v délce 7,0 m. Budoucí 
oprávněná bude v budoucí smlouvě zavázána nahradit obci 
jednorázovou náhradu ve výši 1.000,-Kč (bez DPH). Náklady spojené 
se zřízení věcného břemene uhradí budoucí oprávněná z věcného 
břemene.  Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce podepsat tuto 
smlouvu do 31. 12. 2020.  
 
6.4 Výkup pozemku par. č. 241/4 v obci a k.ú. Dolní Bečva 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí stažení tohoto bodu 
z programu na návrh ing. Novosadové vzhledem k nutnosti dořešení 
výkupu všech částí pozemků dotčených komunikací. 
 
6.5. Nabídka na darování pozemků 
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí nabídku daru pozemků par. č. 
1521, 1485/4, 1515/5, 1515/17, 1515/11, 1499/4, 1454/2, 1466/2, 
1445/6 a 1469/3 v k.ú. a obci Dolní Bečva od vlastníků těchto 
pozemků. S přijetím daru zastupitelstvo obce nesouhlasí a ukládá 
radě obce projednat nabídku daru s vlastníky těchto pozemků za 
účelem vyjasnění financování inženýrských síti pro budoucí zástavbu 
rodinnými domy v lokalitě. 
 
7. Žádosti o změnu územního plánu č. 2 
Zastupitelstvo obce projednalo žádost o změnu územního plánu 
obce č. 2: 
7.1. O změnu využití p. č. 1128/4  trvalý travní porost (plocha 
zemědělská v územním plánu) v k.ú. a obci Dolní Bečva na plochu 
bydlení, kterou schvaluje, 
7.2. O změnu využití p. č. 1524/1  orná půda (plocha zemědělská v 
územním plánu)  v k.ú. a obci Dolní Bečva na plochu bydlení, kterou 
schvaluje, 
7.3. O změnu využití plochy p. č. 1952/3 a 1942/4 trvalý travní 
porost (plocha zemědělská v územním plánu ) v k.ú. a obci Dolní 
Bečva na plochu bydlení, kterou schvaluje. 
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7.4. O změnu využití p. č. 1183/13 zahrada (plocha krajinná zeleň v 
územním plánu) v k.ú. a obci Dolní Bečva na plochu smíšenou 
obytnou pro zřízení provozovny květinářství, kterou schvaluje, 
7.5. O změnu využití p. č. 1373/58 trvalý travní porost (plocha 
zemědělská v územním plánu ) v k.ú. a obci Dolní Bečva na plochu 
bydlení, kterou schvaluje, 
7.6. O změnu využití p. č. 97/1 trvalý travní porost,  97/2 ostatní 
plocha neplodná půda,   97/3 trvalý travní porost (krajinná zeleň v 
územním plánu) a 2640/4 ostatní komunikace v k.ú. a obci Dolní 
Bečva na plochu bydlení, kterou schvaluje. 
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o změnu územního 
plánu obce č. 2na Městský úřad Rožnov  p/R , odbor strategického 
rozvoje a projektů, Letenská 1918, Rožnov p/R. 
 
8. Různé 
8.1. Informace k stavbě splaškové kanalizace  
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci ke stavbě 
„Prodloužení splaškové kanalizace“ podle důvodové zprávy starosty 
obce Bc. Pavla Many a místostarostky obce Ing. Pavly Novosadové. 
 
8.2. Informace k soudnímu sporu k povolení rozšíření hřbitova  
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci starosty obce a rady 
obce o podané správní žalobě dvou občanů v sousedství hřbitova, 
proti rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ČR ze dne 26. 6. 
2019, kterým ministerstvo zastavilo přezkumné řízení ve věci 
vydaných povolení obci Dolní Bečva k rozšíření hřbitova. Žalobci 
žalují Ministerstvo pro místní rozvoj, IČ 66002222 Staroměstské 
náměstí 932/6,11015 Praha 1 u Městského soudu v Praze. Obec 
Dolní Bečva využila práva účasti na probíhajícím řízení. 
 
8.3. Výkup staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury 
Zastupitelstvo obce pozastavuje účinnost „Pravidel výkupu staveb 
veřejné dopravní a technické infrastruktury“ schválených v květnu 
2020 do doby zajištění financování odkupu inženýrských sítí a 
náhrad za zhodnocení nemovitých věcí ve vlastnictví obce Dolní 
Bečva prostřednictvím fondu zřízeného obcí vzhledem k finanční 
náročnosti stávajících žádostí o výkup staveb veřejné dopravní a 
technické infrastruktury. 
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8.4. Záměr vybudování klubovny fotbalového klubu ve sportovním 
areálu 
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr FC Dolní Bečva na vybudování 
klubovny fotbalového klubu s výdejním okýnkem ve sportovním 
areálu obce Dolní Bečva předložený tímto spolkem při financování 
této akce FC Dolní Bečva.  
 
8.5. Informace o projektu autobusové zastávky s přechodem u 
základní školy  
Zastupitelstvo obce bere na vědomí aktuální informace 
místostarostky obce Ing. Pavly Novosadové o probíhajícím 
stavebním řízení k vybudování autobusových zastávek s přechodem 
u ZŠ. Zastupitelstvo obce ukládá ing. Novosadové projednat s 
projektantem stavby možnosti změny umístění zastávky ve směru 
Čtvrtě-OÚ, příp. její zrušení po prověření využívání. 
 

PRODLOUŽENÍ SPLAŠKOVÉ 

KANALIZACE V OBCI 

 
Informace ke splaškové kanalizaci v obci 
V roce 2020 byla provedena většina zemních prací spojených 
s uložením kanalizačních řádů a přeložek vodovodních řádů u stavby 
Prodloužení splaškové kanalizace v obci. Aktuální cena stavby činí 
108,470.797,- Kč bez DPH. K 31. 12. 2020 bylo prostavěno  
87,556.743 Kč bez DPH, zbývá prostavět v roce 2021 20,914.054   
Kč. Jedná se o dokončení několika krátkých úseků kanalizačních stok 
včetně odbočení veřejných částí domovních přípojek a provedení 
povrchových úprav komunikací a jiných povrchů dotčených stavbou.  
Cena díla bude navýšena o cca 1,586.731 Kč bez DPH po vyřízení 
stavebního povolení na dodatečné domovní přípojky a změny 
napojení domovních přípojek odsouhlasené obcí do 30. 11. 2020.  
Zhotovitel stavby kanalizace na základě stížností občanů a firem na 
zvýšenou prašnost a zhoršenou sjízdnost na komunikacích 
dotčených stavbou urychlil realizaci asfaltového povrchu na podzim 
2020 v místech se zvýšenou dopravou. Dokončení opravy 
zbývajících povrchů po stavbě bude realizováno v průběhu června-
července 2021. Většinou se bude jednat o lokální opravy asfaltových 
povrchů (jen výkopových rýh). Výjimečně budou provedeny 
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celoplošné opravy komunikací (zpravidla v úsecích, kde již došlo 
k přeložce či prodloužení vodovodního řádu)v kratších úsecích. 
V úsecích s plošně rozsáhlými opravami komunikací bude definitivní 
oprava komunikace provedena postupně v následujících letech 
podle finančních možností obce nebo po vyřízení dotace na opravy 
komunikací. Se zhotovitelem stavby bylo dohodnuto zkrácení 
realizace stavby splaškové kanalizace k 31. 7. 2021.  
Po kolaudaci stavby splaškové kanalizace v srpnu 2021 bude možné 
provést fyzické propojení stavby obce se soukromými domovními 
přípojkami. Na soukromou část domovní přípojky je nutné zajistit 
vlastníkem připojované nemovitosti stavební povolení u stavebního 
úřadu v Rožnově p/R. Zpracování projektu a vyřízení povolení nabízí 
zájemcům obstarat místní projektant ing. Vojtěch Vojkůvka, Dolní 
Bečva č. p. 37, mobil 773977654.  Soukromou část domovní přípojky 
nabízí vlastníkům připojované nemovitosti zhotovit místní firma 
Jaroslav Lušovský, Dolní Bečva č. p. 506, mobil 737965420.  Před 
propojením veřejné a soukromé části domovní přípojky je nutné 
uzavření smlouvy o odvádění a čištění odpadních vod své 
nemovitosti s provozovatelem splaškové kanalizace v obci - 
společností  Vodovody a Kanalizace Vsetín, Jasenická 1106, 
obchodní oddělení ve Vsetíně.  Obecní úřad nabízí občanům pomoc 
při uzavření smlouvy po dohodě s provozovatelem kanalizace 
v průběhu srpna-listopadu 2021. Postup při uzavření smlouvy bude 
zveřejněn na webu obce a ve zpravodaji obce před dokončením 
stavby splaškové kanalizace.   
 
 

 

SVOZ ODPADU 

 
Netříděný odpad - svozový den čtvrtek  
Termíny svozu odpadu pro rok 2021 jsou uvedeny na webu obce 

https://dolnibecva.cz/svoz-odpadu 
 

Popelnice:   11. 2., 25. 2. 
 
 
 

https://dolnibecva.cz/svoz-odpadu
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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 v 
popelnicích, za jehož odstranění a ukládání na skládku musí 
obec platit čím dál více peněz. Od 1. 1. 2021 podle zákona 
č. 541/2020 Sb. o odpadech se zvyšuje sazba za uložení 1 
tuny odpadu na skládku z 500,- Kč na 800,- Kč v případě, 
že občan vyprodukuje za rok více než 200 kg odpadu 
velkoobjemového + směsného („popelnicového“). Za rok 
2020 vyprodukoval každý občan v obci 274 kg tohoto 
odpadu. Cena skládkovného se každý rok bude zvyšovat 
až na 1850,- Kč/1 tunu v roce 2029 přičemž limit pro vyšší 
zpoplatnění z 200 kg/rok/občana bude klesat na 120 kg 
v roce 2029. Toto opatření má nutit občany k důslednému 
třídění odpadů a k snižování především odpadu 
v popelnicích, který končí na skládce. 

- 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 roztřídí a 
tím přímo ovlivňuje cenu poplatku za odpad!!! 

 
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. 
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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 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, 
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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.) 
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 
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SBĚRNÉ MÍSTO NEODEBÍRÁ VÝROBKY S AZBESTEM! 

(např. ETERNIT apod.) 
 

 

 

 

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 

 

 

PLATBA MÍSTNÍCH POPLATKŮ 

V ROCE 2021 

 
Oznámení OÚ Dolní Bečva: 
 
Vážení občané, 
poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů („poplatek za 
odpad“) pro rok 2021 můžete platit již od ledna 2021 v hotovosti na 
pokladně OÚ nebo bankovním převodem na účet obce Dolní Bečva:  
3523851/0100, pod stejným variabilním symbolem jako v roce 
2020.  

Sazbu poplatku pro rok 2021 stanovilo zastupitelstvo obce 
dne 21. 12. 2020 novou obecně závaznou vyhláškou o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
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třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Do místního 
poplatku za komunální odpad se promítají pouze skutečné náklady 
za likvidaci odpadu JEN z popelnic, to znamená bez nákladů na 
likvidaci tříděného, velkoobjemového, nebezpečného odpadu, 
elektroodpadu, bioodpadu, stavebního odpadu, hřbitovního 
odpadu a dalších odpadů. Pro informaci: skutečná cena 
netříděného komunálního odpadu (z popelnic), kterou obec 
zaplatila v roce 2020, byla vyčíslena na 791,- Kč/ obyvatele.  Výše 
poplatku od 1. 1. 2021 je 600,-/osobu/rok. 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.  Poplatek pro rok 2021 je splatný do 30. 4. 2021. 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 2021 se 
stejným variabilním symbolem jako v loňském roce, splatnost 
poplatku je 31. 3. 2021.  
Sazba poplatku za kalendářní rok činí: 
 
1. Za jednoho psa                                                         300,- Kč 
2. Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele  600,- Kč 
3. Za psa jehož držitelem je osoba starší 65 let    100,- Kč 
(pozn. osoba starší 65 let je od následujícího roku po dosažení věku 
65 let) 
4. Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba 
starší 65 let          200,- Kč 
 
Číslo vašeho poplatku – Variabilní symbol můžete zjistit na OÚ Dolní 
Bečva. 
 

 ÚČET OBCE DOLNÍ BEČVA:  3523851/0100, KB ROŽNOV P/R 
 
Za OÚ Dolní Bečva                
Ing. Urbanovská Blanka, správce poplatku, tel. 571 620 211 
Vašková Eva, správce poplatku, tel. 571 620 212 
Vavřínová Jana, referentka OÚ, tel. 571 647 168 
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SDH DOLNÍ BEČVA  

 

Zpráva o činnosti SDH Dolní Bečva za rok 2020 

Milé sestry, bratři a příznivci hasičů. Protože vzniklá situace nám 

nedovoluje uspořádat výroční valnou hromadu, podávám vám 

zprávu o činnosti za rok 2020 touto formou.  

Náš sbor měl ke dni 31.1.2020 154 členů. Z toho 88 mužů, 36 žen a 

30 dětí do osmnácti let.  Činnost sboru řídil šestnáctičlenný výbor a 

jeden revizor účtu. Výbor se scházel jedenkrát za měsíc. Na schůzích 

byla projednávána činnost sboru, příprava na soutěže, brigády, 

školení a organizace všech akcí. Hlavní činností sboru byla práce s 

mládeží, příprava družstev mužů, žen a veteránů na pohárové 

soutěže. Z důvodů pandemie se neuskutečnily halové soutěže 

mládeže a všechna obvodová i krajská kola. Po rozvolnění v létě 

proběhla alespoň Okresní žákovská liga a pohárové soutěže 

dospělých a veteránů.  

Náš sbor pořádal 9.8.2020 již 58. ročník soutěže ,, Štít Radhoště". 

Zúčastnilo se 15 družstev mužů, 9 družstev žen a 7 družstev 

veteránů. Za muže zvítězil Ratiboř, naši muži se umístili na druhém 

místě. Za ženy zvítězily Hostašovice a za veterány opět jako loni 

Marklovice. V září 18. jsme pořádali 3. ročník noční soutěže ,,O 

pohár starostky sboru". Přijelo 19 družstev. Za muže i ženy zvítězily 

Trojanovice. 

Z kulturních akcí jsme stihli hasičský ples v lednu a předpouťovou 

zábavu v červnu. V září jsme zorganizovali zájezd na Jižní 

Moravu.Tak jako každoročně jsme se snažili navštívit valné hromady 

u okolních a družebních sborů. Předat drobný dárek našim 

jubilantům, odpracovat brigády. 

Chci poděkovat všem sponzorům za finanční podporu a dary do 

tomboly. Obecnímu úřadu za spolupráci a financování sboru. Bez 
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této podpory by náš sbor nemohl fungovat tak, jak funguje. Další 

poděkování patří všem, kteří se jakoukoli formou podíleli na práci a 

výsledcích sboru. 

Na závěr chci popřát do roku 2021 hodně štěstí, zdraví a pracovního 

elánu. 

Naděžda Chovancová, starostka SDH Dolní Bečva 

Zpráva o činnosti mladých hasičů SDH Dolní Bečva 
 
V roce 2020 naše základna mladých hasičů čítala 30 členů do 18 let, 
z toho 5 dětí do 6 let, 10 do 11 let a 14 do 15 let. Rok 2020 byl 
především ve znamení rušení všech soutěží z důvodů situace, která 
v České republice panuje, ale i přesto se našim mladým hasičům na 
zbylých pár soutěží, které se konaly, velice dobře dařilo. 
První soutěží, na kterou jsme s dětmi zavítali, byla soutěž u 
družebního sboru v Ostravě – Michálkovicích, která se konala 11. 1. 
Soutěžilo se v disciplíně motání hadic a v uzlové štafetě. Do 
Michálkovic jsme vypravili dvě družstva starších žáků a jedno 
družstvo mladších. Ani jednomu z družstev se soutěž nevyvedla a ve 
vyřazovacím závodě všechna vypadla. Při odjezdu si však děti 
spravily náladu prohlídkou nově zrekonstruované hasičské zbrojnice 
hasičů z Michálkovic. 
Další soutěží, která se konala 29. 2., bylo Neoficiální halové 
mistrovství Čech, Moravy, Slezska a Slovenska v Havířově. Tam jsme 
vypravili jedno družstvo starších žáků a jedno družstvo mladších 
žáků. Závodilo se celkem ve třech disciplínách, kterými byly štafeta 
dvojic, štafeta 4x40 m a uzlová štafeta. Mladší žáci se celkem z 29 
družstev umístili na krásném 12. místě a starší žáci z celkových 39 
družstev na 7. místě. 
Po těchto dvou soutěžích nás čekala dlouhá pauza, která skončila až 
o letních prázdninách, kdy se opět soutěže rozběhly. První soutěží 
po této pauze byla soutěž TFA ve Velkých Karlovicích –Tísňavách. 
Soutěže TFA jsou vedle soutěží disciplín CTIF pořádané i ve světe a 
hasiči na nich překonávají své fyzické i psychické možnosti. Pro děti 
je tato soutěž samozřejmě zjednodušena a zkrácena. Většinou se 
skládá z tratě, na které se plní různé úkoly, jakými třeba jsou: 
motání hadic, převalování pneumatiky, určitý počet úderů kladivem 
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do podložky a překonávání překážek. Toto vše musí závodník 
zvládnout v co nejkratším čase. Na této soutěži v Tísňavách náš sbor 
reprezentoval Luděk Šimurda, který si v čase jedné minuty a 
čtyřiceti čtyř sekund doběhl pro dvanácté místo. Další soutěže byly v 
Kunovicích, ve Veselé, v Hovězí, v Růžďce a v Horní Bečvě. Tyto 
soutěže jsou zařazeny do okresní ligy mladých hasičů OSH Vsetín a 
soutěží se v disciplínách požární útok a štafeta dvojic. Na tyto 
soutěže jezdili tento rok pouze starší žáci a ti se umístili v Kunovicích 
na desátém místě, ve Veselé na třetím místě, v Hovězí taktéž na 
třetím, v Růžďce na šestém místě a v Horní Bečvě na druhém a 
desátém místě. Celkově se v okresní lize umístili na krásném třetím 
místě z celkových 23 družstev, které se okresní ligy účastnili. 
Dalšími soutěžemi v tomto roce byl seriál tří závodů v běhu na 60 m 
s překážkami, které se konaly v Oznici, Janové a Hutisku-Solanci. Na 
těchto závodech se vedle již zmíněných starších žáků zúčastnili i 
mladší žáci a dokonce i naši závodníci v kategorii přípravka a mini 
přípravka. V kategorii mini přípravka nás reprezentoval Tobiáš 
Bartošek, Karolína Zetochová a Štěpán Bartošek. Poslední 
jmenovaný Štěpán nenašel ani na jednom závodě rychlejšího 
soupeře, všechny tři závody vyhrál, a tak získal i první místo v 
celkovém hodnocení všech závodů. V kategorii přípravka nás 
reprezentovala Sára Skalíková, Viktorie Valchařová a Richard Vašek. 
Sára se celkově umístila na čtverém místě. V kategorii mladší žákyně 
nás reprezentovala Barbora Kubjáková, v kategorii starší žáci 
Vojtěch Solanský, který se celkově umístil na osmém místě a 
Vojtěch Závorka, který skončil dvacátý první. V kategorii starší 
žákyně nás reprezentovala Hana Pavelková, která se celkově 
umístila na pátém místě, Natálie Lažová, která obsadila celkově 
desátou pozici, Adéla Ondrůšková, která získala jedenáctou pozici a 
Tereza Chumchalová, která obsadila čtrnáctou pozici Dalšími našimi 
reprezentantkami v kategorii starší žákyně byly Pavlína Babincová, 
Aneta Mikudová a Veronika Valchářová. 
Předčasně jsme společně s dětmi zakončili rok soustředěním na 
chatě v Horní Bečvě, kde se děti pečlivě připravovaly na podzimní 
Závod hasičské všestrannosti. Bohužel, tento závod byl jako mnoho 
dalších zrušen, a tak nezbývá než se těšit na další rok, který jak 
doufám bude o poznání lepší. 
Na závěr bych rád chtěl poděkovat všem sponzorům a rodičům, 
kteří nám pomáhali po celý rok s dopravou dětí na závody a také 
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dětem za jejich příkladnou reprezentaci našeho sboru a obce v 
různých koutech naší republiky.  
 

Vojtěch Kulišťák 
Vedoucí mladých hasičů SDH 
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Zpráva družstev ŽEN a MUŽŮ pro rok 2020 
 
Tento rok byla velká část soutěží zrušena a mezi nimi byly i okresní a 
krajská kola. Z tohoto důvodu se družstvo žen zúčastnilo pouze 
sedmi pohárových soutěží. Jednou se umístily na druhém místě a 
jednou na třetím. Družstvo mužů se zvládlo zúčastnit pouze šesti 
soutěží. Největší úspěch zaznamenali na domácí soutěži O pohár 
Štítu Radhoště, kde získali druhé místo.  
Doufáme, že příští rok bude mnohem lepší, abychom mohli opět 
ukázat své dovednosti. 

 

KLUB SENIORŮ 

 
Vyhodnocení turistické sezóny 2020 

  
Turisté Klubu seniorů Dolní Bečva mají za sebou již 21. ročník 
pravidelných ročních výšlapů. Letošní rok však stejně jako v jiných 
oblastech i naši činnost výrazně ovlivnila epidemie koronaviru.  
Sotva jsme v březnu začali, hned jsme museli túry přerušit. Udělali 
jsme jen jednu túru, stejně tak i na konci dubna. Teprve od května 
nám sezóna vlastně začala, počasí přálo a tak jsme každý týden 
mohli absolvovat nějakou túru. Poměrně teplý listopad nám umožnil 
prodloužit sezónu, Uskutečnili jsme v něm 3 túry. Počet účastníků 
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byl však po celý podzim omezen vlivem koronaviru. Uskutečnili jsme 
celkem 27 túr.  Tento rok jsme neplánovali dlouhé túry, vybírali 
jsme si spíše zajímavé a dosud námi neprošlapané úseky, často dosti 
vzdálené (okolí Kelče, Luhačovic, Hošťálkové, Valašských Klobouků). 
Moc nám pomohlo snížené jízdné na dopravu. Celkem jsme při 27 
túrách ušli 291 km, průměrná délka túry činila 10,7 km. Nejdelší byla 
15ti km túra kolem Velkých Karlovic a pak tři 14ti km túry po 
hřebenu vsetínských hor. 
 Našich výšlapů se zúčastnilo celkem 18 osob. Nejvíce – 14 
osob – nás bylo na červencové túře z Čartáku na Benešky, pak 3x po 
14 osobách na letních túrách.  Nejčastěji nás bylo 9-11, teprve při 
covidem omezovaných podzimních túrách nás šlapalo jen do šesti  
osob. Letos největší počet (275 km) si zapsala Lidka Linhartová. 
Naše nejstarší parťačka Anežka Blinková nechala za sebou mladší a 
ušla 253 km. Následovali Miluše Helie - 244 km a Jarka Kulišťáková - 
243 km. Jarda Blinka ušel 239 km, Lidka Juříčková 236 km. Přes 200 
km si do svých součtů zapsaly ještě Jana Divínová – 231 km a Alena 
Blinková – 223 km.    
Podívejme se ještě na některá zajímavá čísla z činnosti turistického 
oddílu v období let 2000 – 2020: 

 Celkem se za těchto 21 roků uskutečnilo 639 túr v celkové 
délce 7652 km 

 Celkem se našich výšlapů zúčastnilo 80 osob 

 Nejaktivnějšími turisty byli:      
Blinka Jaroslav - ušel   6593 km 
Blinková Anežka          5254 km 
Hrstková Božena         3950 km (zemřela 2015) 
Hrstka Jan                      3916 km (zemřel 2012) 
Divínová Jana                3820 km 
Porubová Matylda        3427 km (zemřela 2014) 
Vojkůvková Milada       3006 km   

                Linhartová Milada        2950 km       
                Válek Jan          2895 km 
                Slížková Anna           2780km 
  
Děkujeme všem našim „šlapeťákům“ za aktivitu v minulém roce a 
přejeme jim, aby i v  roce 2021 byli zdraví a čilí a aby jim především 
koronavir nebránil se účastnit všech našich výšlapů. A budeme se 
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těšit, že při našich toulkách po našich krásných Beskydech i 
Javorníkách se rozšíří naše řady o další milovníky turistiky.  
 
    Ing. Jaroslav Blinka 
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Stavební a obchodní společnost Dolní Bečva 
 

Hledá   -   Řidiče skupiny C (nákladní automobil) 
Strojníka pro práci s bagrem (popřípadě zaškolíme a 

zajistíme strojnický průkaz) 
Stavební dělníky i brigádníky 

Pro práce v lokalitě Rožnovsko 
Tel. + SMS     775 707 600  p. Vojkůvka 

E-mail: vojkuvkasro@gmail.com 
 

 

 

 

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. 2. 2021, tel. 571647168  

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

 

mailto:vojkuvkasro@gmail.com
mailto:podatelna@dolnibecva.cz
http://www.dolnibecva.cz/
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AUTOPŘEPRAVA TOMÁŠ SOLANSKÝ 

 
Nabízím přepravu vozidel, techniky, materiálů, balíků 
sena nebo slámy, sypkých materiálů (uhlí, štěrk, písek, 
aj.). Dále nabízím přepravu koní a jiných hospodářských 
zvířat. 

 
 

Cena přepravy dohodou. 
Tel.:+420 732 261 713 

Email:tomsolansky@seznam.cz 
 

 

 

 


