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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.   
 

 

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE 

2022 

 
V měsíci září proběhly v naší obci volby do obecního 

zastupitelstva, jejichž výsledek je níže pod textem. Vážím si všech, 

kteří na volby přišli odevzdat svůj hlas, a kterým tedy není fungování 

naší obce lhostejné. Po těchto volbách bylo v naší obci zvoleno nové 

vedení, které ihned od ustanovujícího zastupitelstva dne 19. 10. 2022 

začalo pracovat.  

Nadále budeme obnovovat a rozšiřovat vodovod, pracovat 

na obnově veřejného osvětlení a na rozšíření splaškové kanalizace. 

Zároveň jsme začali s přípravami nových projektů. Mezi nejbližší 

projekty, které v obci právě začínají je zklidnění dopravy v obci na 

silnici I/35, úprava místní komunikace před základní školou pro 

maximální bezpečnost dětí a osazení herních prvků na návsi. Dále 

probíhají jednání k snížení nákladů za energie v obecních budovách, 

což je úkol vzhledem k dnešní situaci sice těžký, ale pro rozvoj a 

fungování obce zcela zásadní. Také jsme již zahájili projektovou 

přípravu parkoviště u mateřské školky a pro zvelebení naší obce 

v okrajových částech také zpevněné prostory pro umístění kontejnerů 

na smíšený odpad a pro umístění poštovních schránek. Naše obec má 

ještě mnoho prostoru na zlepšení, co se týká občanské vybavenosti. 

Je nám jasné, že vše nebude hned, a že po cestě za úspěchem nás 

budou čekat i problémy, ale to k životu patří.  

Naším cílem jsou spokojení občané naší obce. Tomu 

podřizujeme veškeré naše úsilí. Naší snahou je, aby se občané v naší 

obci cítili dobře, měli zajištěny nejdůležitější služby a měli vůči nám 

http://www.dolnibecva.cz/
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důvěru. Chtěl bych, aby se Vám všem v naší krásné obci žilo dobře. 

O nových a připravovaných projektech budeme občany pravidelně 

informovat ve zpravodaji, ale přes jiné média, kde chceme 

prezentovat naši obec.  

       

 Michal Krhůtek 

         Starosta obce 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE: 

 
Pan Josef Bartošek  VELITEL JSDH 
Ing. Petr Bohušík  ČLEN 
Pan Jiří Dědič   PŘEDSEDA KV 
Ing. Miroslav Divín   PŘEDSEDA KOMISE 
                                                                                 HOSP. A SLUŽEB 
Bc. Drahomíra Holubová   ČLENKA KOMISE  
    SOCIÁLNÍ A SPOZ 
Bc. Michal Krhůtek  STAROSTA 
Bc. Eva Lažová  PŘEDSEDA KOMISE 
    SOCIÁLNÍ A SPOZ 
Bc. Pavel  Mana  MÍSTOSTAROSTA 
JUDr.  Milan Matula  PŘEDSEDA FV 
Pan Luděk Pavlíček  ČLEN KOMISE 
    HOSP. A SLUŽEB 
Pan Petr Růčka   ČLEN RADY 
Ing. Martin Solanský   
Pan Lukáš Vavřín  ČLEN KOMISE ŠKOLSKÉ 
    KULTURNÍ A SPORTU 
Pan Petr  Vojkůvka   ČLEN RADY  
Ing. Vojtěch Vojkůvka  MÍSTOSTAROSTA 
 
 

KOMISE PŘI RADĚ OBCE 

 
Komise výstavby a ÚP 
předseda komise  - Ing. Vojtěch Vojkůvka tel.: 773977654 
člen komise  - Ing. Dalibor Válek  
člen komise  - pan Petr Vojkůvka  
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člen komise  - Ing. Jaroslav Blinka  
člen komise  - pan Daniel Holub  
člen komise  - Ing. Michal Trefil 
 
Komise hospodářství a služeb 
předseda komise  - Ing. Miroslav Divín tel.: 724523787 
člen komise  - pan, Jan Krba 
člen komise  - pan Oldřich Solanský 
člen komise  - pan, Zdeněk Růčka  
člen komise  - pan Luděk Pavlíček 
člen komise  - Ing. Dalibor Válek 
 
Komise sociální a SPOZ 
předseda komise  - Bc. Eva Lažová  tel.: 605556637 
člen komise  - paní Libuše Vojkůvková   
člen komise  - paní, Anna Hajdová   
člen komise  - Bc. Drahomíra Holubová  
člen komise  - paní Eva Křenková   
člen komise  - paní Zuzana Růčková  
člen komise  - paní Daniela Hruškovská  
člen komise  - paní Ludmila Divínová  
 
Komise školská, kultury a sportu 
předseda komise  - Bc. Martin Majer tel.: 739210706 
člen komise   - Mgr. Lukáš Vavřín 
člen komise  - pan Petr Růčka  
člen komise  - pan Antonín Poruba 
člen komise  - slečna Tereza Růčková 
člen komise  - paní Tereza Graclíková 
člen komise  - pan Libor Mikuda 
člen komise  - pan Jiří Růčka 
člen komise  - paní Miroslava Vašutová 
člen komise  - pan Pavel Dedek 
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VÝBORY PŘI ZASTUPITELSTVU OBCE 

 
Finanční výbor 
 
předseda výboru  - JUDr. Milan Matula tel.: 608967487 
člen výboru  - paní Miroslava Vašutová 
člen výboru  - paní Jana Martyčáková 
člen výboru  - paní Marie Divínová  
člen výboru  - slečna Květoslava Vojkůvková 
 
Kontrolní výbor 
předseda výboru  - Pan Jiří Dědič  tel.: 724104369 
člen výboru  - pan Petr Růčka 
člen výboru  - pan Bc. Milan Matula DiS. 
 
 

OZNÁMENÍ 

 
Oznamujeme občanům, že na místním hřbitově bude ukončen 
nájem u hrobového místa č. C V 8 k 31. 12. 2022. Původní nájemce 
ponechá hrobové zařízení případnému zájemci bez úplaty. 
Bližší informace je možno získat na OÚ Dolní Bečva u paní Evy 
Vaškové, tel.: 571 620 212. 
 

 

ZEMŇÁKOBRANÍ 2022  

 

 
Dne 10. 9. ožila náves Dolní Bečvy již tradiční zářijovou akcí – 

ZEMŇÁKOBRANÍM. Pestrý program začal od 14:00, na pódiu 
se vystřídaly tři kapely: Záhořané, Dareband a další. Nechyběl ani 
akordeon, na který velmi pěkně zahrál Filip Vojkůvka. Ani Bečvanští 
ochotní divadelníci nezaháleli a akci zpestřili vtipnou scénkou. 
Organizátoři mysleli také na děti, ty se mohly vyřádit na skákacím 
hradě a vytočit si nějakou pěknou cenu na kole štěstí.  Na dospělé 
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návštěvníky čekala tradiční soutěž ve škrábání zemňáků. Letošní 
výsledky dopadly takto: 

1. Anna Blabová (Zubří) 

2. Zuzana Karafiátová 

3. Alena Bartošková 

V soutěži o největší zemňák zvítězili manželé Ondruchovi z Horní 
Bečvy (váha zemňáku 0,999 kg). 
Děkuji všem organizátorům Lyžařského klubu a všem členům z KŠKS, 
kteří se na akci podíleli, a zároveň děkuji všem návštěvníkům, 
protože bez vás by to nebylo tak super jako vždy. 
Doufám, že se zase za rok sejdeme již tradičně druhou zářijovou 
sobotu.   

Martin Majer 
 
 

SERKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ 

 
 
V sobotu 17. 9. 2022 se na Dolní Bečvě uskutečnil 5. ročník setkání 

harmonikářů. Plný sál pohostinství U Maléřů shlédl 
na 18 vystoupení harmonikářů. Tito 
vystupovali ať už jako jednotlivci, nebo 
menší skupiny s doprovodnými 

nástroji. Účinkující do naší obce zavítali 
z různých oblastí ať už Jeseníků, 

Olomoucka, Kroměřížska či sousedního Slovenska a v neposlední 
řadě našeho rodného Valašska. Nejstarším vystupujícím byl hráč na 
ozembouch, kterému bylo úctyhodných 84 let.  Oficiální program 
svým vystoupením jak už každoročně zakončil p. Jiří Hampl 
z Dubicka, a poté následovala volná zábava.  Všem díky za účast a 
budeme se těšit na dalších ročnících. 
                                                                                                                                         
Pořadatelé… 
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VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA 

OBCE 12. 9. 2022 

 

 
1. Zpráva kontrolního výboru za III. čtvrtletí roku 2022  
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního 
výboru Jiřího Dědiče o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO 
za III. čtvrtletí 2022 o činnosti kontrolního výboru za toto období.  
 
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 doporučující stanovisko k návrhu 
rozpočtového opatření č. 03/2022, doporučující stanovisko k 
obecně závazné vyhlášce obce Dolní Bečva o stanovení koeficientů 
pro výpočet daně z nemovitých věcí a kontrole pokladny OÚ.  
 
3. Rozpočtové opatření č. 3 

Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu rozpočtu Obce Dolní Bečva č. 

3/2022 – úprava rozpočtu na rok 2022:  

Zvýšení příjmů o Kč 4.508.689,98 Příjmy po úpravě Kč 

40.342.169,98 Zvýšení výdajů o Kč 4.508.689,98 Výdaje po úpravě 

Kč 41.838.655,98 Kč, rozdíl příjmů a výdajů po úpravě Kč – 

1.496.486,-. financování po úpravě Kč 1.496.486  

z toho: -1.800 tis. Kč - splátka úvěru KB a.s. – multifunkční budova, 

1.200 tis. Kč – splátka úvěru – prodloužení splaškové kanalizace, 

4.496.486,- Kč změna stavu na bankovních účtech (úbytek 

finančních prostředků) stav finanční prostředků na účtech činil k 

1.1.2022 21.193.767,06 Kč z toho fond obnovy majetku 3.229.761,- 

Kč – dále podle důvodové zprávy - viz příloha.  

 
4. Obecně závazná vyhláška 
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Dolní 
Bečva o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí, 
která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2023 – podle důvodové zprávy - 
viz příloha.  
 



8 

 

5. Smlouvy 5.1. Plánovací smlouva  
Zastupitelstvo obce schvaluje plánovací smlouvu na prodloužení 
vodovodního řadu a splaškové kanalizace k pozemku par. č. 1139/2 
v k.ú. a obci Dolní Bečva podle důvodové zprávy - viz příloha. 
Pověřuje starostu obce podpisu této smlouvy v termínu do 20. 9. 
2022.  
 
5.2. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 
dohoda o umístění stavby 5.2.1. Revokace usnesení v bodě 5. 3. z 
19. zasedání zastupitelstva obce ze dne 27. 6. 2022 pod č. 

19/06/2022- ZO-U. 3  
Zastupitelstvo obce revokuje snesení v bodě 5. 3. z 19. zasedání 
zastupitelstva obce ze dne 27. 6. 2022 pod č. 19/06/2022- ZO-U z 
důvodu změny trasy kabelového vedení.  
 
5.2.2. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 
dohodu o umístění stavby  
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a dohodu o umístění stavby mezi obcí Dolní 
Bečva jako budoucí povinnou a vlastníka povinného pozemku par.č. 
2668 v k.ú. a obci Dolní Bečva a společností ČEZ Distribuce, a.s. 
Teplická 874/8, 405 00 Děčín jako budoucí oprávněnou - 
zastoupenou společností ENPRO Energo s.r.o. se sídlem Sokolská 
137/45, 757 01 Valašské Meziříčí na uložení zemního vedení nn 
(zařízení distribuční soustavy) vedoucího k pozemku par.č. 1359 v 
k.ú. a obci Dolní Bečva v rozsahu přiloženého náčrtu – podle 
důvodové zprávy - viz příloha. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně 
za jednorázovou náhradu ve výši 10.000,- Kč + DPH, náklady 
související se smlouvou ponese oprávněná z věcného břemene. 
Obec požaduje po dokončení stavby uvedení asfaltového povrchu 
cesty na pozemku par.č. 2668 v k.ú.a obci Dolní Bečva do původního 
stavu.  
 
5.3. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské 
sítě  
Zastupitelstvo obce Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – 
služebnosti inženýrské sítě obsahující právo a povinnost zřídit, vést, 
provozovat, udržovat, opravovat a rekonstruovat podzemní 
vodovodní vedení – vodovodní řad po povinném pozemku par. č. 
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1373/15 v k.ú. a obci Dolní Bečva v rozsahu geometrického plánu č. 
2360-707122/2022- dále dle důvodové zprávy - viz příloha. Věcné 
břemeno se zřizuje trvale a bezplatně. Náklady spojené se zápisem 
do katastru nemovitostí hradí spoluvlastníci povinného pozemku. 
ZO pověřuje starostu obce podpisu této smlouvy v termínu do 20. 9. 
2022.  
 
5.4. Smlouvu o bezúplatném převodu technické infrastruktury – 
vodovodního řadu  
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu 
technické infrastruktury – vodovodního řadu na pozemcích par. č. 
1373/15 a 1373/10 v k.ú. a obci Dolní Bečva v hodnotě 572.457 Kč 
včetně DPH mezi převodci za účelem jeho dalšího provozování a 
udržování – podle důvodové zprávy - viz příloha. Pravomoc ZO dána 
ve smyslu ust. čl. 2 jednacího řádu ZO a § 84 odst. 4 a § 85 písm. a) 
zák. č, 128/2000 Sb. o obcích v platném zněním. ZO pověřuje 
starostu obce k podpisu smlouvy do 30. 9. 2022.  
 
5.5. Kupní smlouva  
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na pozemek par. č. 
2716/20 v k.ú. a obci Dolní Bečva za kupní cenu ve výši 115.500,- Kč 
a par. č. 2716/19 v k.ú. a obci Dolní Bečva za kupní cenu ve výši 
112.000,- Kč. Náklady spojené s uzavřením smlouvy, znaleckým 
posudkem a za poplatek do katastru nemovitostí hradí kupující. ZO 
pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy do 20. 9. 2020.  
 
5.6. Kupní smlouva  
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na pozemek par. č. 
2691/11 v k.ú. a obci Dolní Bečva za kupní cenu ve výši 9.900,- Kč. 
Náklady spojené s uzavřením smlouvy, znaleckým posudkem a za 
poplatek do katastru nemovitostí hradí kupující. ZO pověřuje 
starostu obce k podpisu smlouvy do 20. 9. 2022.  
 
5.7. Smlouvu o poskytnutí dotace na celoroční činnost  
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na 
celoroční činnost Českému svazu včelařů, z. s. Základní organizace 
Horní Bečva č. p. 680 Kč ve výši 10.000,- Kč. ZO pověřuje starostu 
obce k podpisu smlouvy do 20. 9. 2022.  
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6. Různé  
6.1. Informace k projektům obce  
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty obce k 
projektům „Zklidnění dopravy na silnici I/35 v průtahu obcí Dolní 
Bečva u školy a OÚ., „Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Dolní 
Bečva“ a projekt „Herní sestavy pro děti na návsi“ - podle důvodové 
zprávy.  
 
6.2. Publikace Dolní Bečva v proměnách času  
Zastupitelstvo obce projednalo návrh pana Jaroslava Blinky, bytem 
Dolní Bečva č.p. 293 na vydání publikace „Dolní Bečva v proměnách 
času“ - dle důvodové zprávy - viz příloha. ZO schvaluje pořízení 500 
ks této publikace v tvrdé vazbě podle podmínek stanovených v 
tomto návrhu.  
 
6.3. Informace k projektu „ Prodloužení splaškové kanalizace v 
obci Dolní Bečva“  
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty obce ke 
stavbě „Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva“, 
zejména informaci o podmínce napojení obyvatel a možného 
finančního dopadu – sankcí ze strany SFŽP v případě nepřipojení 
dostatečného počtu občanů na splaškovou kanalizaci.  
 
6.4. Lípa u památníku H. Tošenovského  
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty obce ve věci 
nutnosti pokácení lípy u památníku Hynka Tošenovského v 
návaznosti na hodnocení stromu certifikovaným arboristou panem 
Miroslavem Plesníkem z Valašského Meziříčí. Schvaluje záměr 
vypracovat projekt úpravy tohoto pietního místa a ukládá RO 
předložit konkrétní záměr v termínu do 30. 6. 2023. 
 
6.5. Informace – sadové úpravy u parkoviště hřbitova  
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty obce k 
dokončovacím pracím na projektu Rozšíření hřbitova v Dolní Bečvě 
– 2. etapa 09/2022. ZO doporučuje z nabídky sadových úprav 
vypracované Ing. Svatavou Válkovou, Dolní Bečva 50 realizovat 
výsadku 9 ks ptačích třešní s travní podsadou.  
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6.6. Úprava provozu veřejného osvětlení  
Zastupitelstvo obce schvaluje omezení provozu veřejného osvětlení 
v obci od neděle do čtvrtka v době od 23.00 hod. do 4.00 hod. 
nejpozději s účinností od 1. 10. 2022 do odvolání z důvodu dosažení 
úspory elektrické energie.  
 
6.7. Žádost o poskytnutí dodatečného finančního příspěvku  
ZO projednalo žádost sdružených individuálních stavebníků – 
spoluinvestorů technické infrastruktury – vodovodního řadu na 
pozemcích par. č. 1373/15 a 1373/10 v k.ú. a obci Dolní Bečva o 
poskytnutí dodatečného finančního příspěvku na pořízení této 
technické infrastruktury ve výši 185.000,- Kč. ZO odkládá projednání 
této žádosti do doby přijetí jednotných pravidel výkupu veřejné 
dopravní a technické infrastruktury, když tato pravidla budou 
připravena a projednána v návaznosti na zlepšení finanční situace 
obce.  
 

 

VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA 

OBCE 19. 10. 2022 

 

 
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání 
zastupitelstva obce                                     
Řídící zasedání zastupitelstva jmenoval zapisovatelku z jednání 
zastupitelstva obce paní Janu Vavřínovou. Řídící zasedání 
zastupitelstva jmenoval ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva 
obce pana Petra Vojkůvku a pana Jiřího Dědiče 
                                                                                                                                                                        
2. Stanovení návrhové komise na usnesení z jednání zastupitelstva 
obce                                                      
Zastupitelstvo obce stanovilo návrhovou komisi na sestavení návrhu 
usnesení z jednání zastupitelstva obce ve složení:                                                                                                                                
JUDr. Milan Matula, předseda komise, Ing. Petr Bohušík, člen 
komise, Ing. Martin Solanský, člen komise.                                                                                                                                                                             
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3. Složení slibu členů zastupitelstva obce  
Členové zastupitelstva obce složili slib.     
                                                                                                                                                                                   
4. Schválení programu jednání zastupitelstva obce  
Zastupitelstvo obce schválilo program jednání zastupitelstva obce 
s doplněním programu o body: 5.9. Svěření úkolů v samostatné 
působnosti místostarostům, 9.1. Souhlas se vznikem pracovně 
právního vztahu                                                                                                                                                             
 
5. Volba starosty, místostarostů a členů rady obce 
5.1. Určení počtu místostarostů 
Zastupitelstvo obce schválilo volbu 2 místostarostů.  
 
5.2. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce 
uvolnění                                                            
Zastupitelstvo obce určuje funkci starosty a 1 místostarosty, pro 
které budou členové zastupitelstva obce uvolněni. 
 
5.3. Stanovení počtu členů rady obce  
Zastupitelstvo obce stanovuje počet členů rady obce na 5 členů. 
 
5.4. Určení způsobu volby orgánů obce  
Zastupitelstvo obce rozhodlo o veřejné volbě orgánů obce - 
starosty, místostarostů, členů rady obce. 
 
5.5. Volba starosty obce 
Zastupitelstvo obce zvolilo starostou obce Bc. Michala Krhůtka, 
trvale bytem Dolní Bečva čp. 668, který je pro výkon funkce 
uvolněným členem zastupitelstva obce.  
 
5.6. Volba uvolněného místostarosty obce 
Zastupitelstvo obce zvolilo místostarostou obce Bc. Pavla Manu, 
trvale bytem Dolní Bečva čp. 264, který je pro výkon funkce 
uvolněným členem zastupitelstva obce. 
 
5.7. Volba neuvolněného místostarosty obce 
Zastupitelstvo obce zvolilo místostarostou obce Ing. Vojtěcha 
Vojkůvku, trvale bytem Dolní Bečva čp. 37, který je pro výkon 
funkce neuvolněným členem zastupitelstva obce. 
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5.8. Volba členů rady obce 
Zastupitelstvo obce zvolilo členem rady obce: pana Petra Vojkůvku, 
trvale bytem Dolní Bečva čp. 336, pana Petra Růčku, trvale bytem 
Dolní Bečva čp. 728. 
 
5.9. Svěření úkolů v samostatné působnosti místostarostům 
Zastupitelstvo obce svěřuje zabezpečování úkolů v samostatné 
působnosti místostarostům a starostovi v rozsahu předloženého 
návrhu, který je přílohou usnesení zastupitelstva obce. 
 
6. Zřízení Finančního a Kontrolního výboru  
6.1. Určení počtu členů Finančního výboru 
Zastupitelstvo obce určuje počet členů FV na 5 členů. 
 
6.2. Určení počtu členů Kontrolního výboru 
Zastupitelstvo obce určuje počet členů KV na 3 členy. 
 
6. 3. Volba předsedy Finančního výboru 
Zastupitelstvo obce zvolilo předsedou finančního výboru JUDr. 
Milana Matulu, trvale bytem Dolní Bečva čp. 636.                                                                            
 
6.4. Volba členů Finančního výboru 
Zastupitelstvo obce zvolilo členkami Finančního výboru: paní Janu 
Martyčákovou, trvale bytem Dolní Bečva čp. 511, paní Marií 
Divínovou, trvale bytem Dolní Bečva čp. 445, paní Květoslavu 
Vojkůvkovou, trvale bytem Dolní Bečva čp. 368, paní Miroslavu 
Vašutovou, trvale bytem Travinářská 1172, Rožnov pod Radhoštěm. 
 
6.5. Volba předsedy Kontrolního výboru 
Zastupitelstvo obce zvolilo předsedou Kontrolního výboru pana 
Jiřího Dědiče, trvale bytem Dolní Bečva čp. 518. 
 
6.6. Volba členů Kontrolního výboru 
Zastupitelstvo obce zvolilo členy Kontrolního výboru: pana Milana 
Matulu DiS., trvale bytem Dolní Bečva č. p. 658, pana Petra Růčku, 
trvale bytem Dolní Bečva čp. 457. 
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7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů 
zastupitelstva obce 
Zastupitelstvo obce schvaluje měsíční odměny za výkon funkcí 
neuvolněných členů zastupitelstva obce v souladu s ustanovením 
§84 odst. 2 písmena n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění od 1. 11. 2022, v případě neuvolněného místostarosty obce 
od 20. 10. 2022 a s ohledem na Nařízení vlády č. 338/2019 Sb. dle 
předložené důvodové zprávy a návrhu, který je přílohou usnesení. 
 
8. Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům 
zastupitelstva obce 
Zastupitelstvo obce schvaluje zásady pro poskytování cestovních 
náhrad členům zastupitelstva obce při výkonu jejich funkce 
v souladu s ustanovením §84 odst. 2 písmeno u) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích v platném znění od 1. 11. 2022 na základě Vyhlášky č. 
237/2022 Sb. dle předložené důvodové zprávy a návrhu, který je 
přílohou usnesení. 
 
9. Různé  
9.1. Souhlas se vznikem pracovně právního vztahu  
Zastupitelstvo obce souhlasí se vznikem pracovně právního vztahu 
mezi obcí a těmito členy zastupitelstva obce na dohodu o provedení 
práce: JUDr. Milanem Matulou /právní služby/, Ing. Martinem 
Solanským (oblast služeb IT), panem Josefem Bartoškem (jednotka 
SDH obce). 

 
 

GYNEKOLOGICKÁ ORDINACE 

 
 

MUDr. Prokešová oznamujeme klientkám, že ordinace 
na Dolní Bečvě bude mít změnu ordinační doby z úterý 
na čtvrtek od 9,30 – 14,00 hodin, a to s platností od 11. 
7. 2022. 
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INFORMACE 

 

 
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    

 
 

VÝZVA NA PŘIPOJENÍ SE NA 

SPLAŠKOVOU KANALIZACI 

 
 

Stavba „Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva“ byla 
dokončena a kolaudována v listopadu 2021. Podle smlouvy o 
poskytnutí podpory mezi obcí a Státním fondem životního 
prostředí ČR je povinna obec předložit SFŽP do 30. 9. 2022 doklady 
k závěrečnému vyhodnocení akce. Součástí dokladů je soupis a 
prohlášení o napojení obyvatel na splaškovou kanalizaci 
prostřednictvím domovní přípojky. Počet připojených obyvatel 
musí činit nejméně 80%, to je 712 obyvatel podle projektu.  Na 
základě průběžného hodnocení napojení obyvatel podle 
uzavřených smluv o odvádění a čištění odpadní vodu  
 

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 

 

LISTOPAD 17. 

PROSINEC 1.,15.,29. 

 

 
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 
(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 odvozci odpadu za každou popelnici manipulační 
cenu, je  proto nutné PŘISTAVIT K ODVOZU JEN NAPLNĚNÉ 
popelnice a NIKOLIV POLOPRÁZDNÉ 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)  
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 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. 
Občané mohou poslední pondělí v měsíci s tříděným odpadem 
odkládat v bezpečně  uzavřené plastové nádobě s šroubovacím 
uzávěrem i použitý jedlý olej z vaření. Jedlý olej 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) 
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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. 
 

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

 
ÚTERÝ, ČTVRTEK    12 - 16 HODIN 
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Na podatelně obecního úřadu Dolní Bečva je 

možnost zakoupit kalendář vydaný obcí na rok 

2023 za cenu 100,- Kč/ 1 ks. 

 

PEDIKÚRA DO DOMU 
 
 

Nabídka služeb v lokalitě: 
Dolní Bečva, Prostřední Bečva, 

Rožnov pod Radhoštěm 
Objednávky: 

+420 608 867 513
cena: 250,- Kč 

 

 

 

 

 
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: 28. 11. 2022, tel. 571647168 Tisk: 

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

 

 


