Usnesení č. 3/2015
ze zasedání Rady obce Bělkovice – Lašťany dne 10. 2. 2015
Rada obce Bělkovice - Lašťany:

1.

Bere na vědomí informaci starosty obce o stavu podkroví ZŠ
v Bělkovicích, návrhu řešení rekonstrukce a možnosti výstavby nové školy
v Bělkovicích -Lašťanech

2.

Schvaluje dodatek kupní smlouvy uzavřené dne 29. 7. 2014 na nákup
dopravního automobilu pro JSDH Bělkovice-Lašťany - příloha č. 1

3.

Schvaluje žádost o příspěvek z rozpočtu Olomouckého kraje z projektu
„Pravidla 2015“ pro JSDH Bělkovice-Lašťany – příloha č. 2

4.

Schvaluje cenu stočného v obci Bělkovice-Lašťany ve výši 23 Kč/m3 příloha č. 3

5.

Schvaluje cenu za odpad při zapojení do systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok
2015 pro podnikatelské subjekty a právnické osoby – příloha č. 4

6.

Bere na vědomí nabídku společnosti STAVING engineering s.r.o. na
zahájení činnosti na zpracování dokumentů pro dokumentace pro územní
řízení (DUR) a dokumentaci pro stavební řízení (DSP) a pro žádost o
dotaci z ROP na revitalizaci okolí sportovního areálu a koupaliště
v Bělkovicích-Lašťanech a schvaluje smlouvu o dílo a zpracování žádosti
o dotaci v celkové výši 214 000,-Kč bez DPH, a to v souladu se
schváleným rozpočtovým provizoriem - příloha č. 5

7.

Bere na vědomí nabídku ing. Karla Ondráška na základní právní
poradenství pro Obec Bělkovice-Lašťany s měsíční paušální částkou
1 200,- Kč bez DPH - příloha č. 6

8.

Bere na vědomí rozdíl mezi výnosy a náklady obecního plesu ve výši
+ 11 235,- Kč.

9.

Bere na vědomí informaci o Kampani „vlajka pro TIBET“ a neschvaluje
vyvěšení této vlajky dne 10. 3. 2015
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10.

Bere na vědomí nabídku RNDr. Tomáše Přikryla ve výši 10 000,- Kč
včetně DPH na zpracování koncepce odpadového hospodářství v obci
Bělkovice – Lašťany a schvaluje objednávku prací - příloha č. 7

11.

Schvaluje

opravu

kanalizace

z důvodu

průsaku

spodní

vody do

kanalizační jímky od společnosti PODLAS s.r.o. – dle nabídky ve výši
13 850,- Kč bez DPH - příloha č. 8
12.

Bere na vědomí ceník prací pro rok 2015 (se slevou - 5 % z původního
ceníku) za opravy a údržbu kanalizačního potrubí a ČOV, dle nabídky
společnosti PODLAS s.r.o. – příloha č. 9

13.

Bere na vědomí informaci o návrhu rozpočtu ředitele Základní školy a
Mateřské školy Bělkovice-Lašťany p.o. na rok 2015 a pověřuje starostu a
místostarostu obce projednat navržené položky rozpočtu s ředitelem školy
a výsledek předložit RO – příloha č. 10

14.

Schvaluje nákup dvou kusů venkovních vitrín v ceně do 11.000,-Kč
s DPH celkem, pro zveřejňování informací pro občany, kteří nemají přístup
k informacím z www stránek obce.

15.

Bere na vědomí informaci o zpoždění v plnění smlouvy o dílo v délce 41
dnů a o obsahu smlouvy o dílo „Projektová dokumentace pro stavební
povolení“ na akci „Stavební úpravy budovy ZŠ Bělkovice „ s projektantkou
Ing. Simonou Cahovou a

doporučuje zastupitelstvu obce požádat

Kontrolní výbor o prověření vyváženosti již uzavřené smlouvy.

Ing. Tomáš Němčic
starosta

Ing. Josef Zoula
místostarosta
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