Usnesení č. 8/2015
ze zasedání Rady obce Bělkovice – Lašťany dne 13. 4. 2015
Rada obce Bělkovice - Lašťany:

1.

Schvaluje smlouvu o dílo včetně zadávacích podmínek pro výběrové
řízení na akci „III/44313 Bělkovice - křižovatka se silnicí III/44436“, které
bude realizovat Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
– viz příloha č. 1

2.

Bere

na vědomí

3

nabídky projektových

činností na realizační

dokumentaci pro stavbu a výběrové řízení na akci „Zateplení Mateřské
školy Bělkovice-Lašťany“ a schvaluje objednání projektových prací u
společnosti SPZ Design s.r.o. za cenu 53 750,- Kč bez DPH – viz příloha
č. 2
3.

Schvaluje odstoupení od Smlouvy o dílo na zhotovení stavební
dokumentace na nadstavbu ZŠ Bělkovice s projektantkou Ing. Cahovou,
která byla uzavřena dne 3. 10. 2014, a to z důvodu nedodržení podmínek
smlouvy a nepředání předmětného díla řádně a včas i po dodatečné lhůtě
k plnění, když překročila doložení předmětného díla o více jak 3 měsíce –
viz příloha č. 3

4.

Bere na vědomí podání nabídek na zhotovení opravy schodiště v areálu
hřiště SK Bělkovice-Lašťany a schvaluje Smlouvu o dílo se společností
SOKOP s.r.o. na zhotovení ocelového schodiště ve výši 67 519,-Kč bez
DPH. – viz příloha č. 4

5.

Bere na vědomí záměr zpracování projektové dokumentace na úseky
splaškové kanalizace v obci, které nebyly dokončeny při realizaci
splaškové kanalizace v předchozích letech.

6.

Bere na vědomí smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-8016990
na distribuci elektřiny na parc. č. 5 v k.ú. Lašťany - viz příloha č. 6

7.

Bere na vědomí žádost manželů Mileny a Miroslava Přikrylových o prodej
části (dílu) pozemku k.ú. Bělkovice parc. č. 117/1 a pozemku parc. č. 116
v k.ú. Bělkovice

8.

Schvaluje spolupořadatelství obce Bělkovice-Lašťany na akci „Rybářské
Stránka 1 z 3

závody mládeže do 15 let na obecním rybníku u Žižky dne 9. 5. 2015“, a to
investicí do maximální výše 5 000,- Kč na zajištění občerstvení pro
účastníky a občany.
9.

Bere na vědomí výsledek ankety v obecní knihovně – viz příloha č. 7

10.

Schvaluje cenu za uložení stavebního odpadu ve Sběrovém dvoře
Bělkovice-Lašťany, a to následovně:
při uložení stavebního odpadu bez azbestu:
300,- Kč za každý 1m3 nad stanovený objem dle obecně závazné
vyhlášky č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Bělkovice-Lašťany
při uložení stavebního odpadu včetně azbestu:
500,-Kč za každý 1m3 nad stanovený objem dle obecně závazné vyhlášky
č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Bělkovice-Lašťany

11.

Revokuje usnesení č. 18/2014 bod 2 a bod 7 ze dne 8. 12. 2014
původní usnesení bod 2:
Schvaluje změnu rozpisu rozpočtu č. 8/2014
nové usnesení bod 2:
Schvaluje změnu rozpisu rozpočtu č. 9/2014
původní usnesení bod 7:
Schvaluje dodatek smlouvy s prodlouženým termínem do 30. 4. 2014 pro
použití příspěvku a termínu zpracování vyúčtování mezi Olomouckým
krajem a Obcí Bělkovice - Lašťany na nákup a vybavení hasičského vozu.
nové usnesení bod 7:
Schvaluje dodatek smlouvy s prodlouženým termínem do 30. 4. 2015 pro
použití příspěvku a termínu zpracování vyúčtování mezi Olomouckým
krajem a Obcí Bělkovice - Lašťany na nákup a vybavení hasičského vozu.

12.

Schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2346/1 v k.ú. Dolany u
Olomouce o ploše 300m2 pro uložení dřeva po dobu 2 měsíců za cenu
1500,-Kč/měsíc.
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13.

Revokuje usnesení č. 7/2015 bod. 8
původní usnesení bod 8:
Schvaluje rozpis rozpočtu obce na rok 2015 – viz příloha č. 1
nové usnesení:
Schvaluje rozpis rozpočtu obce Bělkovice-Lašťany na rok 2015 – viz
příloha č. 1 (upravená verze)

Ing. Tomáš Němčic
starosta

Ing. Josef Zoula
místostarosta
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