
Z á p i s   č.  1 
ze zasedání Rady obce Horní Bečva, konaného dne 20.11.2014 

 
 
Přítomni:  Bc. Rudolf Bernát,  starosta  

Josef Blinka,                místostarosta  
  Svatopluk Divín,  člen rady 
  Ing. Jaroslav Podešva, člen rady 
  Mgr. Martin Polách,  člen rady 

   
Program jednání: 

1.Schvalování dotací ze SFŽP ČR 
2. Schvalování dotace  z Krajského úřadu Zlín 
3. Schválení zadávací dokumentace k zateplení MŠ 
4. Jmenování hodnotící komise  
5. Jmenování zástupce obce do MAS 
6. Jmenování zástupce do Mikroregionu Rožnovsko 
7. Určení oddávajících 
8. Určení komisí rady a jejich předsedů 
9. Stanovení inventarizační komise 
10. Různé 
 
Přednesený program jednání byl schválen všemi hlasy. 
 
Starosta obce přivítal členy nové rady, seznámil je s okolnostmi krátké doby na seznámení 
s programem rady, kdy poté co nový starosta fyzicky převzal funkci dne 18.11.2014, bylo 
nutno schválit věci,které nesnesly odklad. Tímto měl prakticky pouze jeden den na sestavení 
programu rady a s tím i související zaslání programu jednotlivým členům rady. 
 
1.Schvalování dotací ze SFŽP ČR 
Starosta předložil ke schválení rozhodnutí o poskytnutí dotace a návrh smlouvy o poskytnutí 
podpory k „Dovybavení Odpadového centra“ a rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci:  
„Přírodní dětské hřiště při MŠ Horní Bečva. 

Usnesení č. 1/01 
Rada obce  schválila Smlouvu č. 14213424  o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí ČR  v rámci Operačního programu Životní prostředí. Smlouva byla 
uzavřena mezi SFŽP ČR  a příjemcem podpory – Obcí Horní Bečva, 756 57  Horní 
Bečva 550, IČ: 00303771, kdy tato podpora je poskytnuta na investiční akci 
„Dovybavení Odpadového centra Horní Bečva. 

Hlasování:    pro: 5 

Usnesení č. 1/02 
Rada obce  schválilarozhodnutí o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního 
prostředí ČR  v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci:  
CZ.1.02/7.1.00/14.22993 Přírodní dětské hřiště při MŠ Horní Bečva. 

Hlasování:    pro: 5 
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2. Schvalování dotace  z Krajského úřadu Zlín 
Starosta předložil ke schválení smlouvu o neinvestiční dotaci pro SDH Horní Bečva. 
 
Usnesení č. 1/03 
Rada obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 
Zlínského kraje číslo: D/1536/2014/KH, uzavřenou mezi Zlínským krajem a Obcí Horní 
Bečva.   

Hlasování:    pro: 5 
 
3. Schválení zadávací dokumentace k zateplení MŠ 
Starosta seznámil RO se zadávací dokumentací k otevřenému výběrovému řízení k projektu 
Energetická  úspora Mateřské školy. Jedná se o zadávací řízení na zhotovitele této akce, 
administrátorem výběrového řízení je Regionální poradenská agentura Brno s.r.o. Na žádost 
realizátora výběrového řízení a v souladu se zákonem musí být  osloveny3 firmy.  Zadávací 
dokumentace bude zveřejněna na profilu zadavatele, úřední desce a webových stránkách obce, 
na základě čehož se mohou přihlásit další zájemci. 
 
Usnesení č. 1/04 
Rada obce schvaluje zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na zhotovitele akce 
„Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Horní Bečva“. 

Hlasování:    pro: 5 

4. Jmenování hodnotící komise na zhotovitele akce – zateplení MŠ 
 
Usnesení č. 1/05 
Rada obce jmenovala hodnotící komisi k výběrovému řízeníSnížení energetické 
náročnosti Mateřské školy Horní Bečva ve složení:  

Členové Bc. Rudolf Bernát  Náhradnící:  Milan Bordovský 
 Josef Blinka     Ing. Magda Poláchová  
Svatopluk Divín    Ludmila Hajdová 
 Ing. Jaroslav Podešva   Jindřiška Macečková  

 Mgr. Martin Polách    Pavel Vašut 

Hlasování:    pro: 5 
 
5. Jmenování zástupce obce do MAS 
 
Usnesení č. 1/06 
Rada obce jmenovala jako zástupce obce Horní Bečva v Místní akční skupině ( MAS) 
místostarostu p. Josefa Blinku. 

Hlasování:    pro: 5 
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6. Jmenování zástupce obce do Mikroregionu Rožnovsko 
 
Usnesení č. 1/07 
Rada obce jmenovala jako zástupce obce Horní Bečva v Mikroregionu Rožnovsko  
starostu Bc. Rudolfa Bernáta. 

Hlasování:    pro: 5 

7. Určení oddávajících  
 
Usnesení č. 1/08 
Rada obce schválila oddávající pro období 2015 -2018: 

Bc. Rudolf Bernát 
Josef Blinka 
Ing. Jaroslav Podešva 

Hlasování:    pro: 5 

8. Určení komisí rady obce a jejich předsedů 

Rada obce po projednání schválila strukturu komisí rady obce a pověřila jmenované 
předsedyjednotlivých komisí k předložení návrhu na personální obsazení příslušné komise. 
 
Usnesení č. 1/09 
Rada obce stanovila jednotlivé komise a jejich předsedy takto: 

Komise SPOZ   – paní  Marie Cabáková 
Komise pro cestovní ruch  – pan  JosefBlinka 
Komise pro kulturu a sport – Mgr. Martin Polách 

Hlasování:    pro: 5 
 
9. stanovení inventarizační komise  
 
Usnesení č. 1/10 
Rada obce pověřuje starostu obce ke jmenování předsedů inventarizačních komisí. 

Hlasování:    pro: 5 

Rada obce předběžně schválila pravidelné termíny rady a to každý lichý týden ve  
čtvrtek od 16:00, s tím že lze termín i čas Ad hoc měnit  

10. Různé : 

1) Ing. Podešva vznesl dotaz, zda by mohla být prodloužena provozní doba sběrného dvora, 
především v sobotu. Rada pověřila p. Bordovského (Služby HB) k případné optimalizaci 
provozní doby sběrného dvora.  T: 31.3.2015 

 



-4- 

2) Starosta seznámil radu se stavem prodeje budovy pošty. Budova pošty byla dne 29.10.2014 
prodaná Krajským ředitelstvím policie Zlín soukromému majiteli. Starosta dále seznámil s 
okolnostmi prodeje, kdy obec nereflektovala a nepřihlásila se k výběrovému řízení na prodej 
budovy,  jež probíhalo od března do září r. 2014. Starosta seznámil radu s učiněnými 
opatřeními ve věci prodeje. Rada obce pověřila starostu obce k jednání s novým soukromým 
nabyvatelem budovy s cílem zpětného odkupu. Starosta sdělil, že nový majitel byl již 
telefonicky kontaktován, nicméně z důvodu služební cesty nebyl doposud fyzicky k zastižení. 
Starosta dále sdělil, že jakmile budou známy jakékoliv nové informace budou tyto spolu 
s genezí celého problému zveřejněny na stránkách obce. 

3) Rada obce stanovila termín pracovního setkání Zastupitelstva na 12.12.2014 od 12:00. 
Předmětem setkání bude seznámení zastupitelů s obecním úřadem a následně s obecním 
majetkem. 

4) Starosta obce seznámil radu se stavem příprav Rozsvěcování vánočního stromku. Pracovní 
skupina zasedne 1.12.2014 v 13:30. Připomínky a návrhy členů rady k této akci a budou 
zapracovány do programu akce. 

5)Projednání plánu zimní údržby. 
P. Milan Bordovský seznámil členy s dokumentem „Plán zimní údržby“. Seznámil je dále 
s jednotlivými aspekty zimní údržby.  
 
Usnesení 1/11 
Rada obce schválila předložený plán zimní údržby na zimní období 2014 – 2015, který 
vychází z minulých plánů údržby. Při zimní údržbě bude  kladen důraz na včasnost 
ranního úklidu komunikací a prostranství,bude prováděn posyp vytypovaných 
kritických míst jak ve středu obce tak i v přilehlých částech. 

Rada dále pověřila starostu k aktualizaci smluv a důsledné kontrole evidence 
vykázaných prací a jízd u soukromých subjektů, jež provádějí zimní údržbu pro obec 
Horní Bečva. 

Hlasování:    pro: 5 

6) P. Podešva dále přednesl návrh na modernizaci a větší aktuálnost Zpravodaje. Rada se 
s tímto názorem ztotožňuje, nicméně knihovnice Školová je dlouhodobě nemocná. Případné 
koncepční změny budou aplikovány po jejím návratu.  

 

 

Bc. Rudolf Bernát     Josef Blinka 
starosta obce        místostarosta obce  
 

 

V Horní Bečvě dne 24.11.2014 
 

 

 



 
 


