Usnesení č. 8/2014
ze zasedání Rady obce Bělkovice – Lašťany dne 2. 7. 2014
Rada obce Bělkovice - Lašťany:
1.

Bere na vědomí zprávu hodnotící komise pro posouzení nabídek na realizaci akce
„Dům služeb Bělkovice-Lašťany – zateplení a výměna oken a dveří“ a schvaluje
uzavření smlouvy s firmou A-Z STAVBY s.r.o. IČ 26839580, která předložila
ekonomicky nejvýhodnější nabídku (cena 1 426 407,50 Kč bez DPH).

2.

Bere na vědomí zprávu z inspekce v Základní škole a Mateřské škole BělkoviceLašťany.

3.

Schvaluje změnu rozpisu rozpočtu č. 2/2014 – viz příloha č. 1.

4.

Schvaluje záměr na pronájem části pozemku parc. č. 975/7 v k.ú. Bělkovice dle
žádosti ing. Petra Ženčici.

5.

Schvaluje prominutí nájemného za rok 2013 pro paní Bronislavu Pastorkovou za
pronájem části pozemku parc. č. 80/1 v k.ú. Bělkovice z důvodu nemožnosti užívání
(stavební práce na tomto pozemku).

6.

Schvaluje výpůjčku pozemku parc. č. 1/1 v k.ú. Bělkovice a budovy č.p. 620,
výpůjčky části pozemku parc. č. 1/2 v k.ú. Bělkovice a části budovy č.p. 90. pro Sbor
dobrovolných hasičů Bělkovice-Lašťany.

7.

Schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 2346/1 v k.ú. Dolany u Olomouce
o výměře 30 m2 od 2. 7. do 31. 8. 2014 za cenu 2.000,- Kč/měsíc pro pana Roberta
Koláře .

8.

Bere na vědomí informace o dopravní obslužnosti Olomouckého kraje od 1. 1. 2015.

9.

Schvaluje pořádní taneční zábavy na hřišti Hokejovým klubem Bělkovice-Lašťany
dne 19. 7. 2014 v době od 20.00 do 03.00. Hlavní pořadatel pan Michal Štěpán.

10.

Bere na vědomí nabídku pana Libora Bučka na výměnu podlahy v místnosti prodeje
občerstvení v šatnách na hřišti. Schvaluje realizaci této akce za cenu 40.727,50 Kč.

11.

Bere na vědomí nabídku pana Václava Zemana na nátěr tanečního parketu
(„hangáru“) na hřišti. Schvaluje realizaci této akce za cenu 27.204,- Kč.

12.

Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 14. 10. 2013 na stavbu
„Bělkovice-Lašťany splašková kanalizace V. etapa“ uzavřené s Olomouckým krajem
– viz příloha č. 2.

13.

Schvaluje záměr na pronájem části (145 m2) pozemku parc. č. 80/16 v k.ú..
Bělkovice.

Václav Zrůstek
místostarosta

David Berka
starosta

