Usnesení č. 2/2014
ze zasedání Rady obce Bělkovice – Lašťany dne 20. 2. 2014
Rada obce Bělkovice - Lašťany:
1.

Schvaluje stočné pro rok 2014 ve výši 23,- Kč včetně DPH pro všechny subjekty.

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 2014 – viz příloha č. 1.

3.

Bere na vědomí „Výroční zprávu o činnosti Obecní knihovny Bělkovice-Lašťany za
rok 2014.

4.

Schvaluje krátkodobé pronájmy části budovy č.p. 248 (bývalý Hostinec Parlament):
- občanská sdružení se sídlem v obci – zdarma,
- fyzické a právnické osoby 1.000,- Kč bez DPH/den,
(uvedená cena je včetně otopu a elektrické energie ).
V objektu je zákaz kouření pod pokutou 10.000,- Kč.
Seznam nájemců je uveden v příloze č. 2

5.

Schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1270 v k.ú. Bělkovice (viz příloha č. 3)
pro ing. Vladana Kaluse za cenu 30,- Kč/m2/rok za těchto podmínek:
- nájemce musí respektovat umístění inženýrských sítí a umožnit přístup správcům
těchto sítí,
- nájemci je umožněno zpevnit část pronajatého pozemku pro parkování osobních
vozidel, dlažba bude rozebíratelná a nebude uložena do betonu,
- na pozemku nebude umístěna žádná stavba.

6.

Doporučuje zastupitelstvu obce oslovit vlastníky pozemku parc. č. 57 v k.ú.
Bělkovice s nabídkou na odkup části tohoto pozemku (viz příloha č. 4) za účelem
napravení současného stavu, kdy část navrhovaná k odkupu využívána jako místní
komunikace. Cena za odkup 100,- Kč/m2. Obec by uhradila veškeré související
náklady.

7.

Bere na vědomí žádosti o poskytnutí finančního příspěvku (Český rybářský svaz,
Středomoravský klub automobilistů a motocyklistů a Charita Šternberk). O poskytnutí
finančních příspěvků rozhodne rada obce až po schválení rozpočtu obce.

8.

Bere na vědomí návrh rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Bělkovice-Lašťany
na rok 2014. Předložený návrh bude zapracován do návrhu rozpočtu obce.

9.

Schvaluje návrh rozpočtu obce na rok 2014 – viz příloha č. 5.

10.

Schvaluje program zasedání zastupitelstva obce dne 10. 3. 2014.
Navržený program:

- procedurální body: volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu,
schválení programu zasedání,
- zpráva o činnosti rady obce,
- rozpočtové opatření č. 6/2013,
- zpráva o plnění rozpočtového provizoria obce k 28. 2. 2014,
- rozpočet obce na rok 2014,
- odměny neuvolněným členům ZO, výborů a komisí,
- zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 267/1 a 339/1 v k.ú. Lašťany,
- prodej části pozemku parc. č. 117/1 v k.ú. Bělkovice,
- odkup části pozemku parc. č. 57 v k.ú. Bělkovice.
- diskuze.
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