Usnesení č. 18/2014
ze zasedání Rady obce Bělkovice – Lašťany dne 8. 12. 2014
Rada obce Bělkovice - Lašťany:
1.

Bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2014

2.

Schvaluje změnu rozpisu rozpočtu č. 8/2014

3.

Bere na vědomí stanovení zásad pro poskytování cestovních náhrad členům
zastupitelstva obce

4.

Bere na vědomí stanovení člena zastupitelstva určeného pro spolupráci
s pořizovatelem na pořízení Územního plánu Bělkovice – Lašťany

5.

Bere na vědomí rozpočtový výhled 2016 a 2017

6.

Bere na vědomí Záměr vybudování dětského hřiště z dotačních titulů v roce 2015

7.

Schvaluje dodatek smlouvy s prodlouženým termínem do 30.4.2014 pro použití
příspěvku a termínu zpracování vyúčtování mezi Olomouckým krajem a Obcí
Bělkovice - Lašťany na nákup a vybavení hasičského vozu.

8.

Schvaluje dvě členky školské rady Základní školy a Mateřské školy Bělkovice –
Lašťany, p.o. za zřizovatele:
PhDr. Helena Skarupská PhD.
Ing. Věra Schnaubeltová

9.

Schvaluje zřízení komisí a jmenování jejich členů:
1. komise pro kulturu a sport:
předseda: Mgr. Jana Kráčmarová
členové: Jiří Kaňkovský
Pavla Jemelková
PhD. Miloslav Čermák
2. komise zdravotní a sociální
předseda: PhDr. Helena Skarupská PhD.
členové: Jaroslava Fabiánová
Jitka Motlová
Danuše Zeisková
Jiřina Pavlinská

10.

Bere na vědomí zabezpečovací zařízení – Sběrový dvůr Bělkovice – Lašťany

11.

Schvaluje Dodatek č. 20 s firmou Remit s.r.o.

12.

Bere na vědomí Příkaz starosty Obce Bělkovice – Lašťany - inventarizace 2014

Doplnění navrženého programu ZO o bod:
- rozpočtové opatření č. 5/2014
- záměr vybudování dětského hřiště z dotačních titulů v roce 2015
- „Příkaz starosty Obce Bělkovice – Lašťany - inventarizace r. 2014“
- stanovení člena zastupitelstva určeného pro spolupráci s pořizovatelem na pořízení
Územního plánu Bělkovice-Lašťany
Navržený program:
procedurální body:
- volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu,
- schválení programu zasedání,
- zpráva o činnosti rady obce, od posledního ZO,
- zpráva o plnění rozpočtu k 30. 11. 2014,
- rozpočtové opatření č. 4/2014,
- rozpočtové opatření č. 5/2014,
- rozpočtové provizorium na rok 2015,
- rozpočtový výhled na rok 2016 a 2017,
- návrh odměn neuvolněným členů zastupitelstva obce a členům výborů,
- záměr prodeje části pozemku parc. č.293/2 v k. ú Bělkovice,
- záměr prodeje části pozemku parc. č.352/5 v k.ú. Lašťany,
- prodej pozemku parc.č.83/2 v k.ú. Bělkovice,
- záměr na odkup pozemku a využití předkupního práva ke stavbě č.e.41 parc.č.1139
v k.ú. Lašťany,
- smlouva o zřízení služebnosti na pozemku parc. č 53/1 v k.ú. Bělkovice (Smlouva o
uzavření smlouvy budoucí)- Realizace stavby IV-12-8009903 – „Bělkovice – Lašťany
RD paní Sochová – přip. NNK žádost ze dne 4. 11.2014 č.j. BEL-2014/116 smlouva
s ČES Distribuce a.s.,
- smlouva o zřízení služebnosti na pozemku parc. č 1014/1 v k.ú. Bělkovice (Smlouva o
uzavření smlouvy budoucí) Realizace stavby IP-12-80158559 – „Bělkovice – Lašťany
RD pan Dědek – přip. NNK žádost ze dne 4.11.2014 č.j. BEL-2014/117 smlouva s ČEZ
Distribuce a.s.,
- záměr vybudování dětského hřiště z dotačních titulů v roce 2015,
- Příkaz starosty Obce Bělkovice – Lašťany - inventarizace r. 2014,
- diskuze.

Původní navržený program :
Navržený program:
procedurální body:
- volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu,
- schválení programu zasedání,
- zpráva o činnosti rady obce, od posledního ZO,
- zpráva o plnění rozpočtu k 30. 11. 2014,
- rozpočtové opatření č. 4/2014,
- rozpočtové provizorium na rok 2015,
- návrh odměn členů zastupitelstva,

-

-

-

záměr prodeje části pozemku parc. č.293/2 v k. ú Bělkovice,
záměr prodeje části pozemku parc. č.352/5 v k.ú. Lašťany ,
prodej pozemku parc. č. 83/2 v k.ú. Bělkovice,
smlouva o zřízení služebnosti na pozemku parc. č 53/1 v k.ú. Bělkovice (Smlouva
o uzavření smlouvy budoucí)- Realizace stavby IV-12-8009903 – „Bělkovice –
Lašťany RD,
smlouva o zřízení služebnosti na pozemku parc. č 1014/1 v k.ú. Bělkovice
(Smlouva o uzavření smlouvy budoucí) Realizace stavby IP-12-80158559 –
„Bělkovice – Lašťany RD,
záměr na odkup pozemku a využití předkupního práva ke stavbě č.e. 41 parc. č.
1139 v k.ú. Lašťany stavby pro rodinou rekreaci,
diskuze.

Ing. Tomáš Němčic
starosta

Mgr. Jana Kráčmarová
členka rady obce

