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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.   

 

 

VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA 

OBCE 15. 12. 2021 

 

 
1. Zpráva kontrolního výboru  
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního 
výboru pana Jiřího Dědiče o provedení kontroly plnění usnesení 
zastupitelstva obce a rady obce za IV. čtvrtletí 2021 a o činnosti 
kontrolního výboru za toto období. Bere na vědomí informaci 
místostarostky Ing. Pavly Novosadové k plnění bodu 2.6. z 12. 
usnesení rady obce ze dne 12.8.2019 ve věci vyřizování žádosti o 
vybudování přechodu pro chodce v lokalitě „Na Křivači“. 
 
2. Zpráva finančního výboru  
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu předsedy finančního 
výboru JUDr. Milana Matuly o činnosti finančního výboru za IV. 
čtvrtletí 2021 podle důvodové zprávy a schvaluje plán činnosti 
finančního výboru zastupitelstva obce pro rok 2022 podle důvodové 
zprávy. 
 
3. Rozpočtové opatření č. 4 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4 – úprava 
rozpočtu obce na rok 2021 se zvýšením příjmů o 2.541.578,45, 

http://www.dolnibecva.cz/


3 

 

snížením výdajů o – 177.171,- Kč, příjmy po úpravě 
54.549.591,12Kč, výdaje po úpravě 69.159.791,54 Kč, rozdíl příjmů a 
výdajů po úpravě – 14.610.200,42 Kč, financování po úpravě 
14.610.200,42 podle důvodové zprávy. 
 
4. Rozpočet obce pro rok 2022 
 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce pro rok 2022 podle 
důvodové zprávy s daňovými příjmy ve výši 35.074 tis. Kč a výdaji ve 
výši 31.585 tis. Kč se saldem příjmů a výdajů 3.489 tis. Kč, 
financováním – 3.489 tis. Kč včetně rozpočtu fondu obnovy 
vodovodu na rok 2022 a rozpočtu sociálního fondu na rok 2022 
podle důvodové zprávy a písemného komentáře k těmto 
dokumentům.  
 
5.  Obecně závazné vyhlášky 
5.1. Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 
Zastupitelstvo obce  schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Dolní 
Bečva č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového 
hospodaření podle důvodové zprávy  s její  účinností od 1.1.2022, 
podle přílohy. 
 
5.2. Obecně závazná vyhláška č.3/2021 
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Dolní 
Bečva č. 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového 
hospodaření podle důvodové zprávy  s její  účinností od 1.1.2022 
podle přílohy. 
 
5.3. Obecně závazná vyhláška obce č. 4/2021 
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Dolní 
Bečva č. 4/2021, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky 
obce Dolní Bečva s její  účinností od 1.1.2022 podle přílohy. 
 
6. Smlouvy 
6.1. Kupní smlouva na prodej pozemku p.č. 2716/96  
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na odkoupení 
pozemku p. č. 2716/96 neplodná půda, ostatní plocha o výměře 25 
m2 v obci a k.ú. Dolní Bečva  ve vlastnictví obce v k.ú. Dolní Bečva, 
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 2040,- Kč. Právní služby a 
poplatek za vklad do katastru nemovitostí hradí kupující. 
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Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy do 
31.1.2022. 
 
6.2 . Kupní smlouva na prodej pozemku p.č. 2716/96  
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemků  p. 
č. 2281/4 trvalý travní porost o výměře 68 m2 a p.č. 2281/6 trvalý 
travní porost o výměře 58 m2 v k.ú. a obci Dolní Bečva za cenu 
podle znaleckého posudku ve výši 13730,- Kč. Právní služby a 
poplatek za vklad do katastru nemovitostí hradí kupující.  
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy do 
31.1.2022. 
 
6.3.  Kupní smlouva na prodej pozemků p. č. 2687/9 a 2687/28 
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemků p. 
č. 2687/9  trvalý travní porost  o výměře 25 m2 a p.č.  2687/28  
zahrada o výměře 7 m2 v obci a k.ú. Dolní Bečva za cenu podle 
znaleckého posudku ve výši 3190,- Kč. Náklady za  právní služby, 
geometrický plán a poplatek za návrh na vklad do katastru 
nemovitostí hradí kupující. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu 
obce podpisem smlouvy do 31.1.2022.                                      
 
 
6.4. Kupní smlouva na prodej pozemku p. č. 2687/27 
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku p. 
č. 2687/27  zahrada o výměře 39 m2 v k.ú. a obci Dolní Bečva za 
cenu dle znaleckého posudku ve výši  3890,- Kč. Náklady za právní 
služby, geometrický plán a poplatek za návrh na vklad do katastru 
nemovitostí hradí kupující. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu 
obce podpisem smlouvy do 31. 1. 2022. 
 
6.5. Kupní smlouva na prodej pozemku p. č. 2716/94, 
spoluvlastnického podílu pozemků p. č. 723/3 a st. 1026/1  
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku p. 
č. 2716/94 ostatní plocha neplodná půda o výměře 21 m2 k celku a 
dále spoluvlastnického podílu obce na pozemku ve výši ideálních 
6/240  k celku na pozemku p. č. 732/3  a spoluvlastnického podílu 
ve výši 6/240 k celku na pozemku  p. č.  st.1026/1  vše v obci a k.ú. 
Dolní Bečva za celkovou cenu 2830,- Kč. Náklady za  právní služby, 
geometrický plán a poplatek za návrh na vklad do katastru 
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nemovitostí hradí kupující. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu 
obce podpisem smlouvy do 31. 1. 2022. 
 
7. Žádosti o změnu územního plánu obce č. 2 
 
7.1 Zastupitelstvo obce projednalo žádost o změnu územního plánu 
č. 2 u pozemku p. č. st. 206 zbořeniště a části p. č. 16387/1 trvalý 
travní porost  v k.ú. a obci Dolní Bečva z plochy zemědělské na 
plochu bydlení podle přiloženého situačního plánu. Zastupitelstvo 
obce souhlasí s návrhem změny a schvaluje podání žádosti o 
projednání podané žádosti o změnu územního plánu č. 2. na 
Městský úřad Rožnov  p/R , odbor strategického rozvoje a projektů, 
Letenská 1918, Rožnov p/R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
7.2 Zastupitelstvo obce projednalo žádost o změnu územního plánu 
č. 2 u pozemku par. č. 1874/3 trvalý travní porost v k.ú. a obci Dolní 
Bečva z plochy sídelní zeleně na plochu bydlení podle přiloženého 
situačního plánu. Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem změny a 
schvaluje podání žádosti o projednání podané žádosti o změnu 
územního plánu č. 2. na Městský úřad Rožnov  p/R , odbor 
strategického rozvoje a projektů, Letenská 1918, Rožnov p/R. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
7.3 Zastupitelstvo obce projednalo žádost o změnu územního plánu 
č. 2 u pozemku p. č. 200/1 v k.ú a obci Dolní Bečva spočívajícího v 
sjednocení stávajícího schváleného využití plochy tohoto pozemku 
35 % občanské vybavení, 60 % bydlení individuální a 5 % plochy 
veřejné prostranství do plochy bydlení jako celku.  Zastupitelstvo 
obce souhlasí s návrhem změny a schvaluje podání žádosti o 
projednání podané žádosti o změnu územního plánu č. 2. na 
Městský úřad Rožnov  p/R , odbor strategického rozvoje a projektů, 
Letenská 1918, Rožnov p/R.                                                                                                                                                       
 
8.Různé 
 
8.1. Informace k projektu stavby Prodloužení splaškové kanalizace  
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci k projektu stavby 
„Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva“ podle 
důvodové zprávy a komentáře starosty obce Bc. Pavla Many. 
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MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2022 

 
Oznámení OÚ Dolní Bečva: 
 
Vážení občané, 
poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů („poplatek za 
odpad“) pro rok 2022 můžete platit již od ledna 2022 v hotovosti na 
pokladně OÚ nebo bankovním převodem na účet obce Dolní Bečva:  
3523851/0100, pod stejným variabilním symbolem jako v roce 
2021.  
Sazbu poplatku pro rok 2022 stanovilo zastupitelstvo obce obecně 
závaznou vyhláškou o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů. Výše poplatku se nemění a 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 
2022 je splatný do 30.4.2022. 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 2022 se stejným 
variabilním symbolem jako v loňském roce, splatnost poplatku je  
31. 3. 2022. Výše poplatku se nemění. 
 
Sazba poplatku za kalendářní rok činí: 
 

 za jednoho psa      300,- Kč 

 za druhého a každého dalšího psa téhož držitele    600,- Kč 

 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) 

 za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba 

starší 65 let       200,- Kč 
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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 
 
 

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    

 
TISKOPIS ŽÁDOSTI O ZŘÍZENÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY A 
POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY O ODVÁDĚNÍ A 
ČIŠTĚNÍ ODPADNÍ VODY SE SPOLEČNOSTÍ VODOVODY 
A KANALIZACE VSETÍN JE K DISPOZICI NA OBECNÍM 
ÚŘADĚ, NEBO NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH OBCE.  
 
TECHNICKOU KONTROLU PROVEDENÍ PŘÍPOJKY JE 
NUTNÉ OBJEDNAT NA TEL: 739 341 819 – PAN HOLUŠA          
 

SVOZ ODPADU 

 
Netříděný odpad - svozový den čtvrtek  
Termíny svozu odpadu pro rok 2022 jsou uvedeny na webu obce 

https://dolnibecva.cz/svoz-odpadu 
 

Popelnice: NETŘÍDĚNÝ ODPAD - svozový den čtvrtek: 

2022 

https://dolnibecva.cz/svoz-odpadu
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MĚSÍC 
 

DATUM 
 

LEDEN 13.,27. 

ÚNOR 10.,24. 

BŘEZEN 10.,24. 

DUBEN 7.,21. 

KVĚTEN 5.,19. 

ČERVEN 2.,16.,30. 

ČERVENEC 14.,28. 

SRPEN 11.,25. 

ZÁŘÍ 8.,22. 

ŘÍJEN 6.,20. 

LISTOPAD 3.,17. 

PROSINEC 1.,15.,29. 

 

 

TERMÍNY SVOZU NEBEZPEČNÉHO ODPADU 

VŽDY V PÁTEK OD 14,00-16,00 HODIN: 

8.4., 8.7., 7.10. 

 
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 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 každoročně zvyšuje sazba za 
uložení 1 tuny odpadu na skládku. Za rok 2021 
vyprodukoval každý obyvatel obce 273 kg směsného 
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(popelnicového) odpadu včetně velkoobjemového odpadu. 
V roce 2020 vyprodukoval každý obyvatel obce 274 kg 
tohoto odpadu.  Každoroční zvýšení sazby za ukládání 
odpadu na skládce má přimět občany k důslednému třídění 
odpadů a k snižování především odpadu v popelnicích. 

- Obec platí svozci odpadu za každou popelnici manipulační 
cenu, je  proto nutné PŘISTAVIT K ODVOZU JEN NAPLNĚNÉ 
popelnice a NIKOLIV POPOPRÁZDNÉ POPELNICE! 

- 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)  
 
Sdělujeme občanům, že ekokontejnery (zvony) budou sloužit od 2. 
čtvrtletí 2022 pouze pro potřeby návštěvníků obce u obchodu, OÚ a 
sportovního areálu. Žádáme občany, aby zavazovali pytle pevně a 
třídili 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 
žádáme občany, aby neukládali odpad do kontejneru na hřbitově. 
Tento slouží pouze pro ukládání hřbitovního odpadu. K odkládání 
odpadu využívejte odpadové nádoby (popelnice nebo pytle) nebo 
můžete odpad uložit v provozní dobu ve sběrném dvoru. 
 
Od 28. 2. 2022 mohou občané poslední pondělí v měsíci s tříděným 
odpadem odkládat v bezpečně  uzavřené plastové nádobě 
s šroubovacím uzávěrem i použitý jedlý olej z vaření. Jedlý olej 
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z vaření nesmí být litý do splaškové kanalizace, kde způsobuje její 
omezení průchodnosti!  Jedlý olej z vaření lze rovněž odevzdat ve 
sběrném dvoře v provozní době v uzavřené plastové nádobě. 
 

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.) 
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)                                                                                                                                        
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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.) 

 

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. 
 

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

 
ÚTERÝ, ČTVRTEK    12 - 16 HODIN 
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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: 31. 3. 2022, tel. 571647168  

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

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

