Usnesení č. 7/2015
ze zasedání Rady obce Bělkovice – Lašťany dne 30. 3. 2015
Rada obce Bělkovice - Lašťany:

1.

Bere na vědomí zajištění kontroly a reklamace nedostatků stavebních
prací z předchozích let ukládá starostovi zajistit dokumentaci a průběžně
informovat o aktuálním stavu.

2.

Bere na vědomí určení pravidel postupu a podmínek pro poskytování
dotací z rozpočtu obce Bělkovice-Lašťany právnickým a fyzickým osobám,
které provozují veřejně prospěšnou činnost na území obce BělkoviceLašťany z důvodu změny zkona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územně samosprávných celků v platném znění.

3.

Schvaluje záměr zadání zpracování projektové dokumentace na opravy,
rekonstrukce a výstavbu:
- místní komunikace a) „k mateřské škole“
b) „od garáží k hřišti“
c) „od lip k rybníku“
- chodníky

a) „od parlamentu k lipám“
b) „od lip k rybníku“
c) „podél komunikace 10b“

4.

Bere na vědomí projednání a řešení kanalizace s majiteli okolních
nemovitostí v uličce mezi č.p 73 a 84 v Bělkovicích.

5.

Schvaluje cenu odkupu dřevní hmoty pro rok 2015 při kácení dřevního
porostu v majetku obce na náklady žadatelů nebo majitelů přilehlých
nemovitostí a to takto:
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Obvyklá cena na
3
trhu v ČR za m v
roce 2015

Druh dřeviny

Lehké měkké dřevo (lípa, topol, olše)
Měkké dřevo (smrk, borovice,modřín)
Tvrdé dřevo (buk, dub, habr, jasan)
Ovocné dřevo (třešeň, švestka,
hruška)

6.

Cena 20 % z ceny obvyklé
při pokácení, odvozu a
úklidu na náklady
žadatele o pokácení

900 Kč

180 Kč
220 Kč

1 100 Kč
1 700 Kč

340 Kč

1 600 Kč

320 Kč

Bere na vědomí Výroční zprávu o hospodaření Základní školy a Mateřské
školy Bělkovice-Lašťany, p.o. za rok 2014 včetně výsledku hospodaření za
rok 2014 a schvaluje převedení celkového hospodářského výsledku do
rezervního fondu.

7.

Revokuje usnesení č. 4/2015 bod 4 ze dne 23. 2. 2015
původní usnesení:
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
nové usnesení:
Bere na vědomí organizaci pivního a hudebního festivalu dne 16. 5. 2015
konaného

na

hřišti

v

Bělkovicích-Lašťanech

a

schvaluje

spolupořadatelství obce na této akci do maximální výše 12 000,-Kč.
8.

Schvaluje rozpis rozpočtu obce na rok 2015 – viz příloha č. 1

9.

Bere na vědomí pořádání závodu Rally Jeseníky 2015 dne 19. 9. 2015 a
souhlasí s vedením objízdných tras pro RZ 1/5

Hraničné Petrovice-

Stachov. Schvaluje průjezd automobilů přes obec před startem etapy
závodu a po ukončení etapy závodu (mimo vlastní závod).

Mgr. Jana Kráčmarová
členka rady obce

Ing. Josef Zoula
místostarosta
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