Usnesení č. 17/2014
ze zasedání Rady obce Bělkovice – Lašťany dne 27. 11. 2014
Rada obce Bělkovice - Lašťany:
1. Schvaluje změnu rozpisu rozpočtu č. 8/2014
2. Doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. 4/2014
3. Doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtové provizorium na rok 2015
4. Bere na vědomí novelu zákon o dani z příjmu
5. Schvaluje návrh zvláštní odměny pro zaměstnance (bývalé členky sociální a
zdravotní komise) do konce roku 2014 ve výši 1000,- Kč.
6. Bere na vědomí žádost o oplocení pozemku parc. č. 1014/2 v k.ú. Bělkovice
7. Doporučuje zastupitelstvu neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č.293/2
v k. ú Bělkovice panu Marcelu Stratilovi
8. Schvaluje návrh odměn členů zastupitelstva
9. Bere na vědomí žádost o informaci Advokátní kanceláře Martinková, Popek,
Vídenský – žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím
10. Schvaluje obsazení povodňové komise obce Bělkovice – Lašťany
11. Bere na vědomí návrh na odstoupení od smlouvy o dílo č.4/0/15 nebo posun
realizace stavby na rok 2015 firma Myfa Olomouc s.r.o. akce „Oprava uličky –
Bělkovice-Lašťany. Firma bude požádána o předložení termínu případné realizace
v roce 2015
12. Schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti na pozemku parc. č 53/1 v k.ú. Bělkovice
(Smlouva o uzavření smlouvy budoucí)- Realizace stavby IV-12-8009903 –
„Bělkovice – Lašťany RD paní Sochová – přip. NNK žádost ze dne 4.11.2014 č.j.
BEL-2014/116 smlouva s ČES Distribuce a.s.
13. Schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti na pozemku parc. č 1014/1 v k.ú.
Bělkovice (Smlouva o uzavření smlouvy budoucí) Realizace stavby IP-12-80158559
– „Bělkovice – Lašťany RD pan Dědek – přip. NNK žádost ze dne 4.11.2014 č.j.
BEL-2014/117 smlouva s ČEZ Distribuce a.s.
14. Doporučuje zastupitelstvu schválit prodej pozemku parc. č. 83/2 v k.ú. Bělkovice
manželům Hanušovým
15. Doporučuje zastupitelstvu neschválit záměr odkupu pozemku a využití
předkupního práva ke stavbě č.e. 41 parc. č. 1139 v k.ú. Lašťany stavby pro rodinou
rekreaci
16. Schvaluje program veřejného zasedání ZO dne 11. 12. 2014.

Navržený program:
procedurální body:
-

-

-

volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu,
schválení programu zasedání,
zpráva o činnosti rady obce, od posledního ZO,
zpráva o plnění rozpočtu k 30. 11. 2014,
rozpočtové opatření č. 4/2014,
rozpočtové provizorium na rok 2015,
návrh odměn členů zastupitelstva,
záměr prodeje části pozemku parc. č.293/2 v k. ú Bělkovice,
záměr prodeje části pozemku parc. č.352/5 v k.ú. Lašťany ,
prodej pozemku parc. č. 83/2 v k.ú. Bělkovice,
smlouva o zřízení služebnosti na pozemku parc. č 53/1 v k.ú. Bělkovice (Smlouva
o uzavření smlouvy budoucí)- Realizace stavby IV-12-8009903 – „Bělkovice –
Lašťany RD,
smlouva o zřízení služebnosti na pozemku parc. č 1014/1 v k.ú. Bělkovice
(Smlouva o uzavření smlouvy budoucí) Realizace stavby IP-12-80158559 –
„Bělkovice – Lašťany RD,
záměr na odkup pozemku a využití předkupního práva ke stavbě č.e. 41 parc. č.
1139 v k.ú. Lašťany stavby pro rodinou rekreaci,
diskuze.
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