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GRATULACE 

NAŠIM MILÝM JUBILANTŮM, NAROZENÝM 

V MĚSÍCI BŘEZNU - KVĚTNU 
 

 

Radost, štěstí, plno lásky, 

 žádný stres a žádné vrásky.  

Dělejte vše, co Vás baví.  

K tomu přejeme pevné zdraví  

 

 

 

 

 
 
 
 

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/
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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    
                                                                                                  

 

 

SVOZ ODPADU 

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

https://dolnibecva.cz/svoz-odpadu 
 
 

Popelnice:   22. 4., 6. 5., 20. 5.  
 
 
 

NEBEZPEČNÝ ODPAD – POUZE V URČENÉ DNY PRO 

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU: 

9. 7., 8. 10., VŽDY OD 13-16,00 HODIN 

 
 

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. 
 

 

 

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, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
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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 
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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 
 

 

ZASTUPISTELSTVO OBCE  

 
 

VÝPIS Z USNESENÍ ZO ZE DNE 31. 3. 2021 
 
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. čtvrtletí 2021 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 
za I. čtvrtletí 2021, zejména doporučení FV ke schválení 
rozpočtového opatření č. 1, informaci o kontrole pokladny OÚ 
a doporučení FV k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu 
obce pro období 2022-2026. 
 
3. Rozpočtové opatření č. 1 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2021  
– úpravu rozpočtu obce na rok 2021 se zvýšením příjmů o 
538.084,00 Kč, zvýšením výdajů 1.334.400 Kč, příjmy po 
úpravě 43.317.084 Kč, výdaje po úpravě 58.189.400,- Kč, 
rozdíl příjmů a výdajů po úpravě – 13.872.316,- Kč, 
financování po úpravě 13.872.316,- Kč podle důvodové 
zprávy. 
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4. Smlouvy 
4.1. Smlouva o právu provést stavbu  - Most ev. č. 35-196 
přes potok Sovík  
 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o právu provést 
stavbu  - Most ev. č. 35-196 přes potok Sovík na p. č. 2714, 
2649/63, 2649/68, 2649/67, 2649/64, 2649/33, 2649/35 v 
mezi obcí Dolní Bečva, Dolní Bečva č. p. 340 a    ŘSD ČR, státní 
příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4- 
Nusle , zastoupenou Ing. Karlem Chudárkem, ředitelem 
správy Zlín, Fügnerovo nábřeží 5476, Zlín dle přílohy. Smlouva 
je přílohou usnesení. ZO pověřuje starostu obce podpisem 
smlouvy do 15. 4. 2021. 
 
4.2. Smlouva o zřízení věcného břemene- služebnosti  č. IV-
12-8016021/005  
Zastupitelstvo obce schvaluje  Smlouvu o zřízení věcného 
břemene- služebnosti  č. IV-12-8016021/005 mezi obcí Dolní 
Bečva, Dolní Bečva č.p.340 jako povinnou   a společností  ČEZ 
Distribuce , a.s.  se sídlem Děčín Podmokly, Teplická 874/8, 
405 02 Děčín, zastoupena na základě plné moci společností 
ERMONTA , se sídlem Břest  79, 768 23 Břest,  zastoupenou 
na základě plné moci společností E- KRATOM S.r.o., se sídlem 
Zašová 794, 756 51 Zašová, zastoupenou jednatelem panem 
Radimem Tomáškem jako oprávněnou na umístění stavby  
zařízení distribuční soustavy – kabelové  vedení NN na p.č. 
2645/1 a 2770/4 ve vlastnictví obce Dolní Bečva k p. č. 
1167/12 –  vše v obci a k.ú. Dolní Bečva dle přiloženého 
výseku z GP. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou 
náhradu 1000,- Kč, k částce bude připočteno DPH. Smlouva je 
přílohou usnesení. ZO pověřuje starostu obce podpisem 
smlouvy do 15. 4. 2021. 
 
4.3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
a dohoda o umístění stavby č. IV-12-8020045/VB/001, Dolní 
Bečva p. č. 1508/5, NNK 
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Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-
8020045/VB/001, Dolní Bečva p. č. 1508/5, NNK mezi obcí 
Dolní Bečva jako budoucí povinnou a  společností  ČEZ 
Distribuce, a.s. se sídlem Děčín Podmokly, Teplická 874/8 , 
405 02 Děčín, zastoupenou  společností ERMONTA, se sídlem 
Břest  79, 768 23 Břest,  zastoupenou na základě pověření 
panem Radimem Tomáškem jako budoucí oprávněnou  na 
stavbu zařízení distribuční soustavy – podzemní kabelové 
vedení  NN  a nový podpěrný bod,   které mají být umístěny 
na p. č. 2760/1  v k.ú. a obci Dolní Bečva ve vlastnictví obce  
dle přiložené situace. Jednorázová náhrada za zřízení věcného 
břemene bude vyplacena ve výši 6756,- Kč + DPH. Smlouva je 
přílohou usnesení. ZO pověřuje starostu obce podpisem 
smlouvy do 15. 4. 2021. 
4.4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
a dohoda o umístění stavby č. IV-12- 8019294/VB/008, Dolní 
Bečva p. č. 1373/47, 160M, DTS,NNK 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-
8019294/VB/008, Dolní Bečva p. č. 1373/47, 160M, DTS,NNK 
na p. č.2749/1 a 2749/31 v k.ú. a obci Dolní Bečva ve 
vlastnictví obce z důvodu rozšíření distribuční sítě a napojení 
nových odběrných míst. Smlouva je uzavíraná mezi Obcí Dolní 
Bečva jako budoucí povinnou a  společností  ČEZ Distribuce, 
a.s. se sídlem Děčín Podmokly, Teplická 874/8 , 405 02 Děčín, 
zastoupena   společností Elektro- projekce, se sídlem Ostrava 
– Vítkovice , 1.máje 670/128, 703 00 Ostrava, zastoupenou na 
základě pověření Radimem Tomáškem jako budoucí 
oprávněnou. Finanční náhrada za zřízení věcného břemene se 
stanovuje celkem na částku 1254,-Kč s DPH. Smlouva je 
přílohou usnesení. ZO pověřuje starostu obce podpisem 
smlouvy do 15. 4. 2021. 
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4.5. Plánovací smlouva mezi obcí Dolní Bečva a obchodní 
korporací VA&JA Tabák, s.r.o., Dolní Bečva č. p. 20  
 Zastupitelstvo obce schvaluje Plánovací smlouvu mezi obcí 
Dolní Bečva a obchodní korporací VA&JA Tabák, s.r.o., Dolní 
Bečva č. p. 20 jako investorem - stavebníkem, za účasti 
vlastníků dotčených pozemků na výstavbu veřejné technické 
infrastruktury – prodloužení vodovodního řádu v úseku 
odbočení č. p. 418 po rodinný dům č. p. 312 v obci Dolní 
Bečva, s tím, že vodovodní řád bude po vybudování a vyřízení 
kolaudačního souhlasu bezúplatně předán obci k provozování 
za podmínek stanovených v této plánovací smlouvě. Obec 
bude dílo po jeho převzetí na své náklady provozovat a 
udržovat. Plánovací smlouva je přílohou usnesení. ZO 
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy do 15. 4. 2021. 
 
4.6. Plánovací smlouva mezi obcí Dolní Bečva a obchodní 
korporací VA&JA Tabák, s. r. o., Dolní Bečva č. p. 20  
Zastupitelstvo obce schvaluje Plánovací smlouvu mezi obcí 
Dolní Bečva a obchodní korporací VA&JA Tabák, s.r.o., Dolní 
Bečva č.p.20 jako investorem - stavebníkem, za účasti 
vlastníků dotčených pozemků   na výstavbu veřejné technické 
infrastruktury - I. etapy komunikace  na p. č. 1485/4,  1521 a 
části 1515/5 v úseku č.p.312 komunikace 2658/2 nad 
penzionem Ámos v obci a k.ú. Dolní Bečva. Tento úsek bude 
po dokončení obci bezúplatně předán k provozování a 
udržování za podmínek stanovených v této plánovací 
smlouvě. Obec v další 2. etapě vybuduje veřejnou komunikaci 
z p. č. 2760/1 přes p. č. 1499/4, 1445/6, 1515/11, 1515/5, 
1515/17, 1554/2,1466/2 po bezúplatném převodu 
vodovodního řádu do vlastnictví a provozování obce.  
Plánovací smlouva je přílohou usnesení. ZO pověřuje starostu 
obce podpisem smlouvy do 15. 4. 2021. 
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4.7. Plánovací smlouva mezi obcí Dolní Bečva  
Zastupitelstvo obce schvaluje plánovací smlouvu na 
vybudování veřejně infrastruktury – místní komunikace, 
chodníku pro pěší obcí Dolní Bečva na pozemcích ve 
vlastnictví obce na p. č. 1131/5 a 1131/24 podle projektové 
dokumentace a vydaného stavebního povolení do 31. 12. 
2023.  Plánovací smlouva je přílohou usnesení. ZO pověřuje 
starostu obce podpisem smlouvy do 15. 4. 2021. 
 
4.8. Plánovací smlouva mezi obcí Dolní Bečva  
Zastupitelstvo obce schvaluje plánovací smlouvu na 
vybudování veřejně přístupné účelové komunikace na p. č. 
1164/15 v k.ú. a obci Dolní Bečva podle přiložené situace, 
prodloužení vodovodního řádu a prodloužení kanalizačního 
řádu na tomto pozemku podle přiložené situace. Po jejím 
dokončení a zajištění kolaudačního souhlasu budou jednotlivé 
sítě předány bezúplatně obci k provozování. Plánovací 
smlouva je přílohou usnesení. ZO pověřuje starostu obce 
podpisem smlouvy do 15. 4. 2021. 
 
4.9. Plánovací smlouva mezi obcí Dolní Bečva a vlastníky 
stavebních pozemků v lokalitě na Křivači 
Zastupitelstvo obce schvaluje plánovací smlouvu, na základě 
které obec touto smlouvou souhlasí s napojením nové části 
vodovodního řádu na stávající řád umístěný na par. č. 
1373/10 v k.ú. a obci Dolní Bečva ve vlastnictví obce a 
zavazuje se bezúplatně převzít vybudované dílo po jeho 
dokončení  a  provozovat. Smlouva je přílohou usnesení. ZO 
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy do 15. 4. 2021. 
 
4.10. Smlouva o spolupráci a spolufinancování společné 
inženýrské sítě se smlouvou o právu provést stavbu a 
budoucí smlouvu zřídit věcné břemeno mezi obcí Dolní 
Bečva a vlastníky stavebních pozemků 
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Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o spolupráci a 
spolufinancování společné inženýrské sítě se smlouvou o 
právu provést stavbu a budoucí smlouvu zřídit věcné 
břemeno, na základě které obec touto smlouvou souhlasí 
s napojením nové části vodovodního řádu na stávající řád na 
pozemku par. č. 1373/10 v k.ú. a obci Dolní Bečva ve 
vlastnictví obce. Smlouva je přílohou usnesení.  ZO pověřuje 
starostu obce podpisem smlouvy do 15. 4. 2021. 
 
5. Obecně závazná vyhláška č. 01/2021 o místním poplatku z 
pobytu 
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 
1/2021 o místním poplatku z pobytu podle důvodové zprávy s 
účinností od 1. 4. 2021. 
 
6. Delegování zástupce obce na Valnou hromadu společnosti 
Vak Vsetín 
 Zastupitelstvo obce v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 
písm. f) zák. č. 128/2000 Sb, o obcích v platném znění 
deleguje Bc. Pavla Manu – starostu obce jako zástupce obce 
Dolní Bečva na řádnou valnou hromadu společnosti Vodovody 
a kanalizace Vsetín, a.s., IČ  47674652, se sídlem Jasenická 
1106, které se bude konat dne 3. 6. 2021 ve Vsetíně, Muzeum 
regionu Valašsko, Horní náměstí 2 a pověřuje ho, aby na 
uvedené valné hromadě zastupoval obec při výkonu všech 
jejich práv akcionáře a činil veškerá právní jednání, s nimiž je 
oprávněna obec jak akcionář společnosti VaK Vsetín, a.s., 
zejména účastnit se řádné valné hromady, hlasovat na ni v 
souladu se schváleným jednacím řádem a hlasovacím řádem 
valné hromady, požadovat a dostat na ní vysvětlení 
záležitostí, které jsou předmětem jednání řádné valné 
hromady, podávat návrhy a protinávrhy k projednávanému 
programu. 
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7. Různé  
ZO schvaluje záměr přijetí daru části pozemku par. č. 404/1 v 
k.ú. a obci Dolní Bečva v rozsahu vedení komunikace v 
souběhu s pozemkem par. č. 2710/1 v k.ú. a obci Dolní Bečva 
od města Rožnov pod Radhoštěm. 
ZO schvaluje záměr poskytnutí daru pozemku par. č. 478/38 o 
výměře 420 m2  v k.ú. a obci Dolní Bečva městu Rožnov pod 
Radhoštěm. 
 
 

ZŠ A MŠ DOLNÍ BEČVA  

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ 

ŠKOLA  

Dolní Bečva 

tel. 571 647 243 

 

 
 

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY  
PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v 
souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně 
obyvatelstva v souvislosti s onemocněním COVID-19 opatření 
k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 
2021/2022.   
 
Zápis dětí se uskuteční v termínu v období od 3. května 2021 
do 16. května 2021.  
 
Podání žádosti  
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu 
vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v 
elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit 
následujícími způsoby:  
 
1. do datové schránky školy (ID datové schránky ckbq98t ), 2. 
e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem- 
skola@zsdolnibecva.cz  (nelze jen poslat prostý email),  

3. poštou,  

4. osobní podání: v termínu 6. – 7. května od 12.00-16.00 
hod., v případě osobního podání žádosti zákonným 
zástupcem dítěte budou využity v současnosti běžné ICT 
nástroje pro distanční komunikaci.  
 
Doložení řádného očkování dítěte  
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o 
ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se 
stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je 
dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit 
pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, 
které plní povinné předškolní vzdělávání. 
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Tiskopis žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy je ke stažení 
na stránkách školy (http://zsdolnibecva.cz/ms/).  
Milí rodiče, současná situace je pro všechny strany složitější, 
ale i tak věříme, že se s Vámi a Vašimi dětmi brzy uvidíme a 
ráda bych na začátku června „Rozhodnutí o přijetí dětí do MŠ“ 
rodičům předávala osobně.  

 
Marie Divínová, vedoucí učitelka MŠ 
 
 
 

Z HISTORIE DOLNÍ BEČVY 

 
  

Elektrifikace obce 

 

Dnes si již nikdo nedovede představit život bez využití 
elektřiny. Jejím blahodárným účinkům jsme vystaveni v každé 
oblasti života. Není ale tak daleká doba, kdy se museli občané 
naší obce bez ní obejít. Ještě mezi námi žijí lidé, kteří doma 
zažili doby, kdy se svítilo petrolejovou lampou, pro vaření a 
ohřev se zatápělo v kamnech, obilí se mlátilo cepy, vše se 
převáželo na vozech tažených koňmi nebo i kravkami. Na 
Dolní Bečvě tomu tak bylo až do roku 1936. Tehdejší vláda si 
uvědomovala jak Velmi důležitým hospodářským činitelem 
v každé obci je elektrický proud a výhody, které z něho 
plynou. Proto se snažila, aby všechny obce v republice, pokud 
je to jenom možné, byly elektrifikovány. Na elektrifikaci obcí 
poskytovala obcím značné dotace často až ve výši 40%.  
Zastupitelstva obcí byla požádána, aby zaslala zemským 
úřadům žádost o elektrifikaci obce. Tehdejší představenstvo 
naší obce se však k tomu nemělo. Hlavní zásluhu, že 
k elektrifikaci v obci vůbec došlo, nemá obecní zastupitelstvo, 
nýbrž elektrifikace byla uskutečněna na podnět jednotlivců. 
Došlo k tomu následovně. V roce 1935 byly elektrifikovány 

http://zsdolnibecva.cz/ms/
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obce Hážovice a Hutisko. Tu se vyskytly mezi několika občany 
vážné hlasy, že by zde byla vhodná příležitost, aby byla 
elektrifikována i naše obec, poněvadž přípojka od hlavního 
vedení z Hutiska do naší obce by nebyla tak nákladná. Proto 
na podzim roku 1935, začal vyjednávat soukromou cestou se 
Středomoravskými elektrárnami místní obchodník pan 
Stanislav Klestil. Na svůj náklad vyměnil s elektrárnami v 
Přerově několik dopisů, ve kterých se dotazoval, za jakých 
podmínek by elektrárny provedly elektrifikaci naší obce. 
Elektrárny nakonec odpověděly přípisem, ve kterém 
upozorňují, že koncem měsíce listopadu 1935 bude na 
Hutisku přednáška, ve které bude informovat inženýr 
Škrabala o postupu a podmínkách elektrifikace obcí na 
Valašsku. Zájemci z naší obce mají se této schůze zúčastnit a 
s panem inženýrem Škrabalem podrobnosti dalšího postupu 
elektrifikace u nás dojednat. 

Schůze na Hutisku se zúčastnili pánové Stanislav Klestil, 
farář František Janík, Jan Maléř, Bedřich Křenek, Lev Jelínek a 
František Bill. Vyslechli přednášku a pan inženýr Škrabal slíbil, 
že do 14 dnů uspořádá v naší obci přednášku. Zájemci z obce 
mají se této schůze zúčastnit v hojném počtu. A skutečně, do 
14 dnů byla schůze uskutečněna. Inženýr Škarabal podal na 
schůzi detailní podmínky, které musí býti splněny, aby mohla 
býti obec elektrifikována. Podmínky byly velmi příznivé, a 
proto bylo inženýrovi sděleno, že s největší pravděpodobností 
obecní zastupitelstvo elektrifikaci schválí. Ve schůzi 
zastupitelstva byly skutečně podmínky elektrifikace přijaty a 
schváleny. Bylo tak učiněno hlavně proto, že elektrifikace 
nebude stát obec ani haléř. Stát dá subvenci ve výši 40%, 
zbytek uhradí elektrárny samy za předpokladu, že zájemci 
v obci musí odebrat za měsíc proudu za určitý obnos. Proto se 
bude platit proud paušálně, a sice podle bytové sazby I. 
S předplatným a to tak dlouho, dokud se neuhradí zbytek 
nákladu ve výši 60%. Když se však jednalo v zastupitelstvu o 
to, aby bylo zavedeno veřejné osvětlení na silnici přes obec, 
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tu se většina členů vyjádřila proti. Vyjádření bylo velmi 
netaktní a svědčí o malém porozumění některých členů 
zastupitelstva pro potřebu obce. Pro zajímavost někteří 
členové zastupitelstva  se vyjádřili: „Když vy „páni“ (rozuměj 
občany, bydlící ve středu obce, kudy elektrická síť vede, 
chcete elektriku na ulici míti, zaplaťte si ji sami! Obec nedá na 
to ani haléře!“ to svědčí o porozumění pro kulturní a opravdu 
důležité a významné potřeby obce! Přitom roční náklad na 
pouliční osvětlení obce nebyl nijak nákladný a obec by tuto 
položku vždy snadno zaplatila. Kronikář k tomu poznamenává 
že, takových odmítavých gest v našich obcích na Valašsku bylo 
učiněno více, a to vždy k neprospěchu a velké škodě 
dotyčných obcí.  

Rozhodnutí zastupitelstva bylo pak sděleno 
elektrárnám v Přerově. Tyto oznámily, že elektrifikace bude 
provedena v jarních měsících 1936. Práce zahájili inženýři 
SME z Přerova vytyčením trati a směru primárního i 
sekundárního směru vedení dne 11. 3. 1936. 23. března 1936 
zahájili pak elektrikáři stavbu sekundární sítě. Po ukončení 
stavby této sítě byly prováděny instalace v domech. Stavba 
primární sítě se opozdila, poněvadž bylo nutno pro 
nepovolnost vigantských občanů, přes jejichž pozemky 
primární síť byla vedena, pozemky vyvlastnit. Konečně ke 
konci měsíce května 1936 byly veškeré práce ukončeny. Dne 
23. května 1936 ve 13.45 odpoledne, za přítomnosti 2 
inženýrů z Přerova a několika montérů, cvakly stykače 
vypínače a zapadly do sebe. A už se elektromontéři rozběhli 
po dědině, aby spojili fázové dráty v chalupách a za několik 
minut rozsvítila se v nich vlákna elektrických žárovek. Večer 
prožívala obec opravdu slavnostní chvíli – vždyť se poprvé 
svítilo elektřinou. 

Obec učinila tímto velký krok kupředu – škoda jen, že se 
nenašlo více zájemců. Ale i to znamenalo v dějinách obce 
velmi mnoho. Do konce roku 1936 bylo instalováno elektrické 
vedení u 26 zájemců.  
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Jenom to obci neslouží také ke cti, že se nenašla úhrada 
na zařízení instalace v bytě řídícího učitele dolní školy a ani na 
poštovním úřadě. O instalaci v horní škole nelze mluvit, 
poněvadž tam elektrické vedení dosud nesahalo. Řídící učitel 
Bedřich Křenek vnitřní instalaci zaplatil sám, obec uhradila jen 
obnos za přípojku. Teprve v měsíci listopadu 1936 instalována 
byla ve škole světla ve dvou třídách a ve sborovně. Na 
poštovním úřadě však elektrické osvětlení nebylo. Naproti 
tomu bylo však zavedeno osvětlení na faře a v kostele 
nákladem 7 000 Kč. Na tento náklad daroval honební výbor z 
peněz, nastřádaných z výnosu honebního pachtu obnos 3 000 
Kč. Nutno zde konstatovat, že měla obec v tomto případě 
pamatovat na instalaci ve veřejných obecních budovách 
stejným dílem, a ne některé macešsky odbýt a jiným zase 
štědře nadělit. Myslíme, že si zasluhují přízně obce stejnou 
měrou. Nakonec uvádím jména zájemců, kteří užívají 
nesporných výhod elektřiny: 
 

1) pan Jan Blinka, číslo 10, 
2) paní Veronika Válková, číslo 19, 
3) pan Rudolf Vojkůvka, číslo 21, 
4) pan František Kulišťák, číslo 34, 
5) pan Alois Vojkůvka, číslo 31, 
6) pan Stanislav Klestil, číslo 86, 
7) pan Josef Pařenica, číslo 91, 
8) pan Josef Maléř, číslo 174, 
9) pan Bedřich Křenek, číslo 184, 
10)  pan Vladimír Žitník, číslo 203, 
11)  paní Amálie Polanská, číslo 250,  
12) pan Čeněk Mrnka, číslo 253, 
13)  pan Josef Štůrala, číslo 256, 
14)  pan Josef Vachůn, číslo 257, 
15)  pan Arnošt Solanský, číslo 262, 
16)  pan Miroslav Hlucháň, číslo 262, 
17)  pan Adolf Hlucháň, číslo 265, 
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18)  pan Theodor Michajlov, číslo 268, 
19)  pan Bohumír Maléř, číslo 275, 
20)  pan Lev Jelínek, číslo 296, 
21)  Farní úřad, (fara) 
22)  Kostelní konkurenční výbor (kostel), 
23)  pan Jaroslav Blinka, číslo 293 
24)  pan Oldřich Grygar, číslo 275, 
25)  pan Václav Tvarůžek, číslo 281, 
26)  firma Kudlich, pletárna 
27) Pan Josef Válek  

 
Z různých kronik obce Dolní Bečva vybral Ing. Blinka Jaroslav 

 
 

POPTÁVKA 

 

Manželský pár koupí stavební pozemek nebo rodinný 
dům k rekonstrukci. Platba v hotovosti. 

Nabídky na tel.: 603 111 528. 

 

 

 

PORUCHY A DODÁVKY 

ELEKTŘINY JE MOŽNÉ OVĚŘIT 

NA: 

                  www.bezstavy.cz 
 

 

http://www.bezstavy.cz/
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NABÍDKA PRÁCE 

 

Nabídka zemních  prací 
bagrem 12 t a mini 
bagrem, převoz materiálu 
kontejnerem. Přistavení v 
rámci obce zdarma. 
 

Kuběna Karel, 

Dolní Bečva 

Tel: 724 471 692 

 

 

 
 

 
 
 

 
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 

 

 

mailto:vojkuvkasro@gmail.com
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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: 17. 5. 2021, tel. 571647168  

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

mailto:podatelna@dolnibecva.cz
http://www.dolnibecva.cz/

