Usnesení č. 4/2015
ze zasedání Rady obce Bělkovice – Lašťany dne 23. 2. 2015
Rada obce Bělkovice - Lašťany:

1.

Bere na vědomí nabídku Ing. Martina Látala na provedení pasportizací
přes systém GIS4U se společností T-MAPY spol. s r.o. a schvaluje
smlouvu o poskytování hostingových služeb se společností T-MAPY spol.
s r.o. ve výši 34.760,- Kč a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy – příloha
č. 1

2.

Schvaluje smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Správou silnic
Olomouckého kraje, příspěvková organizace a Obcí Bělkovice-Lašťany
nad výkonem zadavatelských činností při realizaci výběrového řízení na
akci „ III/44313 Bělkovice- křižovatka se silnicí III/44436“ – příloha č. 2

3.

Bere na vědomí návrh Dodatku č. 2 od společnosti ALFAPROJEKT
OLOMOUC, a.s., kterým se mění Smlouva o dílo v části IV. termíny plnění
a schvaluje Dodatek č. 2 se společností ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.
- příloha č. 3

4.

Bere na vědomí organizaci pivního a hudebního festivalu dne 16. 5. 2015
konaného na hřišti v Bělkovicích-Lašťanech a schvaluje příspěvek na
organizaci ve výši 12.000,- Kč

5.

Bere na vědomí

Smlouvu o zřízení věcného břemene na STL plynu

v pozemku parc. č. 68/1 v k.ú. Lašťany – příloha č. 4
6.

Schvaluje navýšení počtu zaměstnanců na Obecním úřadě BělkoviceLašťany rozšířením o jednoho stálého zaměstnance (údržbáře) na dobu
neurčitou (Společensky účelné pracovní místo - SÚPM) a pět zaměstnanců
od 1. 4. 2015 do 31.10.2015 (Veřejně prospěšné práce - VPP) s hrazením
mzdových nákladů z dotace úřadu práce do 31.10.2015.

7.

Bere na vědomí Informace starosty obce o výsledku elektronických aukcí
na nákup elektrické energie a zemního plynu pro Obec Bělkovice-Lašťany.
Výsledkem výběru dodavatele energií je úspora části nákladů u zemního
plynu o 28,9 % a u elektrické energie o 28,1 % – příloha č. 5
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8.

Bere na vědomí informaci o dni otevřených dveří na Sběrovém dvoře
v Bělkovicích- Lašťanech dne 28. 2. 2015

9.

Schvaluje zřízení komisí a jmenování jejich členů:
1. Komise pro životní prostředí a zemědělství:
předseda:

Hemala David

členové:
RnDr. Přikryl Tomáš
Ing. Letocha Leoš, Ph.D.

2. Komise pro rozvoj obce a výstavbu:
předseda: Ing. Ondrušková Jitka
členové:
Ing. Sadílek Martin
Ing. Chrenková Monika
pan Steiger Jiří
pan Pudel Jaroslav

Ing. Tomáš Němčic
starosta

Ing. Josef Zoula
místostarosta
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