Usnesení č. 5/2014
ze zasedání Rady obce Bělkovice – Lašťany dne 30. 4. 2014
Rada obce Bělkovice - Lašťany:
1.

Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou AQUA STYL spol. s r.o. na
rekonstrukci kalové koncovky na čistírně odpadních vod.

2.

Schvaluje změnu rozpisu rozpočtu č. 1/2014 – viz příloha č. 1.

3.

Bere na vědomí nabídky firem na provedení technického dozoru a technické pomoci
– dotačního poradenství při stavbě Sběrový dvůr Bělkovice-Lašťany. Schvaluje
uzavření smlouvy s firmou STAVING engineering s.r.o. za cenu 130.000,- Kč bez
DPH. Ukládá starostovi oslovit tři firmy, aby podaly nabídku na realizaci této stavby.

4.

Schvaluje uzavření smlouvy s firmou STRABAG a.s. na realizaci povrchu na části
místní komunikace 1b „Za hřištěm“ za cenu 418.752,30 Kč bez DPH.

5.

Schvaluje uzavření smlouvy s firmou JHF Heřmanovice s.r.o. na realizaci povrchů na
místních komunikacích 19b, 29b a 30b za cenu 454.270,41 Kč bez DPH.

6.

Schvaluje smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se
společností EKO-KOM a.s. včetně dodatku č. 1.

7.

Schvaluje pronájem části pozemku (dle žádosti) parc. č. 865 v k.ú. Lašťany pro
manžele Miroslava Odstrčila a Renatu Odstrčilovou za cenu 1,- Kč/m2/rok.

8.

Schvaluje pronájmu části pozemku (dle žádosti) parc. č. 117/1 v k.ú. Bělkovice pro
paní Danuši Blumajerovou za cenu 1,- Kč/m2/rok.

9.

Bere na vědomí informaci Koordinátora integrovaného dopravního systému
Olomouckého kraje o sjednocení dopravní obslužnosti Olomouckého kraje od 1. 1.
2015.

10.

Bere na vědomí Zápis o výsledku kontroly nahrazující interní audit v souladu se
zákonem 320/2001 Sb. v platném znění.

11.

Bere na vědomí žádost pana Josefa Turečka o dlouhodobý pronájem bývalého
hostince Parlament. Obec v současné době neuvažuje o dlouhodobém pronájmu.
Prostory jsou pronajímány krátkodobě pro občanská sdružení a občany .

12.

Schvaluje mzdy zaměstnanců obce od 1. 5. 2014 – viz č. 2.

13.

Schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 1.000,- Kč pro Společnost přátel vesnice a
malého města na vydání Hanáckého kalendáře 2015.

14.

Schvaluje uzavření MŠ v době od 14. 7. 2014 do 22. 8. 2014.

15.

Schvaluje výzvu pro občanská sdružení na podávání žádostí o poskytnutí příspěvku
z rozpočtu obce – viz příloha č. 3.

Václav Zrůstek
místostarosta
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