Usnesení č. 5/2013
ze zasedání Rady obce Bělkovice – Lašťany dne 11. 4. 2013
Rada obce Bělkovice - Lašťany:
1.

Schvaluje změnu rozpisu rozpočtu č. 1/2013 – viz příloha č. 1.

2.

Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s ALFAPROJEKT Olomouc, a.s. na
zhotovení „Územního plánu Bělkovice-Lašťany“.

3.

Bere na vědomí informaci o dlužném nájemném ke dni 11. 4. 2013 ve výši 18.756,Kč (3 x měsíční splátka 6.252,-Kč) za pronájem nebytových prostor v budově č.p. 248
sloužících pro provoz CUKRÁRNY JARKA. Schvaluje výpověď z pronájmu
z důvodu neplacení nájemného.

4.

Bere na vědomí nabídku firmy INSTA CZ s.r.o. na rozšíření technologie a doplnění
řídícího systému na čerpacích stanicích vodovodu. Schvaluje rozšíření technologie a
doplnění řídícího systému za nabídkovou cenu 444.557,- Kč bez DPH.

5.

Bere na vědomí nabídky zájemců o pronájem prodejního kiosku na koupališti.
Schvaluje pronájem pro pana Radka Veverku, který nabídl nejvyšší roční nájemné
(70.000,- Kč). Další podmínky pronájmu:
- doba pronájmu 5 let,
- splatnost nájemného: 40.000,- Kč před zahájením sezonního provozu, 30.000,- Kč do
31.7. příslušného roku,
- možnost předčasného ukončení nájmu dohodou obou smluvních stran do konce
února příslušného roku bez povinnosti placení nájemného, v případě pozdního
ukončení nájmu v příslušném roce bude požadováno zaplacení celého nájmu.

6.

Schvaluje finanční příspěvek ve výši 2.000,- Kč pro Charitu Olomouc na zajištění
pečovatelské služby.

7.

Bere na vědomí žádost firmy AGROENERGO – LAN s.r.o. o provozování řeznictví
v objektu obce. Obec v současné době neplánuje změnu nájemníka v provozovně
řeznictví.

8.

Bere na vědomí sdělení paní Marcely Roubalové, že nemá nadále zájem o pronájem
části pozemku parc. č. 2319/1 v k.ú. Dolany u Olomouce.

9.

Schvaluje pořádání cyklistických závodů v areálu hřiště dne 22. 6. 2013 za
následujících podmínek:
- nájemné za pronájem prostor hřiště je 15.000,- Kč – splatné před zahájením závodu,
- pořadatel zaplatí před akcí vratnou zálohu ve výši 5.000,- Kč, která bude případně
použita na úhradu škod způsobených v průběhu akce,
- pro start a dojezd bude použit prostor za hřištěm směrem do údolí.
pro: 5
proti: 0
zdrželo se: 0

10.

Schvaluje výzvu pro občanská sdružení na podávání žádostí o poskytnutí příspěvku

z rozpočtu obce – viz příloha č. 2.
11.

Schvaluje program zasedání zastupitelstva obce dne 25. 4. 2013.
Navržený program:
- procedurální body: volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu, schválení
programu zasedání,
- zpráva o činnosti rady obce,
- zpráva o plnění rozpočtu obce k 31. 3. 2013,
- rozpočtové opatření č. 1/2013,
- odkup pozemku parc. č.539/2 v k.ú. Lašťany,
- veřejné části přípojek vodovodu a splaškové kanalizace,
- věcné břemeno na pozemku parc. č. 1014/1 v k.ú. Bělkovice,
- věcné břemeno na pozemku parc. č. 417/2 v k.ú. Bělkovice,
- věcné břemeno na pozemku parc. č. 654/1 v k.ú. Lašťany,
- zápis z kontroly Kontrolního výboru zastupitelstva obce Bělkovice-Lašťany,
- dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou INSTA CZ s.r.o. na akci „BělkoviceLašťany“ splašková kanalizace, V. etapa“
- výzva Olomouckému kraji k realizaci opravy silnice III/44436 na průjezdu obcí,
- diskuze.

Václav Zrůstek
místostarosta

David Berka
starosta

