Usnesení č. 1/2013
ze zasedání Rady obce Bělkovice – Lašťany dne 23. 1. 2013
Rada obce Bělkovice - Lašťany:
1.

Schvaluje cenu stočného pro rok 2013:
24,- Kč/m3 pro občany a pro podnikatelské subjekty (právnické i fyzické osoby).
Cena je včetně DPH. Splatnost k 30. 6. 2013.
Od placení jsou osvobozeni ti občané, kteří v příslušném roce nově napojí nemovitost
na splaškovou kanalizaci. Jedná se nemovitosti starší, ne o ty, které byly dokončeny po
stavbě splaškové kanalizace. Stočné dále neplatí ti občané, kteří nemají možnost
připojení na kanalizaci a vyvážejí odpadní vody přímo na čistírnu odpadních vod.

2.

Schvaluje ceny pro podnikatelské subjekty (právnické osoby a podnikající fyzické
osoby) při zapojení do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a
odstraňování odpadů pro rok 2013 – viz příloha č. 1.

3.

Schvaluje mzdy zaměstnanců obce od 1. 2. 2013 – viz příloha č. 2.

4.

Schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou TIZZI spol. s r.o. na zpracování Žádosti o
dotaci z Fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na
území Olomouckého kraje na stavbu „Bělkovice – Lašťany splašková kanalizace, V.
etapa“.

5.

Schvaluje podání Žádosti o dotaci z Fondu na podporu výstavby a obnovy
vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje na stavbu „Bělkovice –
Lašťany splašková kanalizace, V. etapa“

6.

Bere na vědomí žádost pana Tomáše Zeisky o snížení plateb ve splátkovém kalendáři
dlužné částky za pronájem Hostince Parlament. Neschvaluje tuto žádost z důvodu již
podané žaloby.

7.

Schvaluje poskytnutí příspěvku pro TJ Sokol Bělkovice-Lašťany na nákup
volejbalové sítě a 2 ks míčů. Síť a míče budou sloužit pro školní výuku míčových her.

8.

Schvaluje směrnice o cestovních náhradách obce.

9.

Bere na vědomí zprávu o došlých, vyřízených a nevyřízených stížnostech za rok
2012.

10.

Bere na vědomí výroční zprávu za rok 2012 o poskytování informací dle zákona
č. 106/1999 Sb..
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