Usnesení č. 9/2015
ze zasedání Rady obce Bělkovice – Lašťany dne 27. 4. 2015
Rada obce Bělkovice - Lašťany:

1.

Schvaluje rozpis rozpočtu č. 1/2015 – viz příloha č. 1

2.

Neschvaluje povolení zhotovení parkovacích míst na pozemku parc. č.189
v k.ú. Bělkovice – viz příloha č. 2

3.

Bere na vědomí žádost o odkup pozemku parc. č. 493/1 v k.ú. Bělkovice
viz příloha č. 3

4.

Bere na vědomí nabídku Hanáckého kalendáře 2016 pro obec BělkoviceLašťany a schvaluje pořízení těchto kalendářů v počtu 10 ks za 1000,- Kč.
V kalendáři bude fotografie a informace z obce.

5.

Bere na vědomí nabídky služeb na zajištění internetu pro Obecní úřad
Bělkovice-Lašťany a schvaluje nabídku od pana Marcela Hekeleho na
zajištění těchto služeb. Obecní úřad bude nadále přístupný k internetu bez
paušálních plateb a bude navíc posílena internetová síť na budovách obce.
Spolupráce bude započata po ukončení stávající smlouvy.

6.

Schvaluje prodej hasičského vozu AVIA obci Bojiště za cenu 39 000,-Kč a
zmocňuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy – viz příloha č. 4.

7.

Bere na vědomí nabídku Ing. Stanislava Krejčího na zpracování
projektové

dokumentace

pro

územní souhlas

sdružené

splaškové

kanalizační přípojky a projektové dokumentace pro opravu dešťové
kanalizace v uličce mezi č.p. 73 a 84 v Bělkovicích a schvaluje objednání
služeb projektanta ve výši 7 000,-Kč vč. DPH.
8.

Schvaluje finanční dar ve výši 100,-Kč všem čestným dárcům – nositelům
zlaté plakety Jana Jánského, kteří jsou občany Bělkovic-Lašťan, a to za
každý odběr krve v transfuzní stanici s účinností od 1. 5. 2015.

9.

Schvaluje znění návrhu veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotací
z obce dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů a schvaluje formu poskytování dotací z obce dle individuálních
žádostí jednotlivých žadatelů (do 50 000,-Kč bude dotace schvalovat rada
obce, nad 50 000,-Kč bude schvalovat dotace zastupitelstvo obce).
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Vzorové žádosti o dotaci jsou umístěny na webu obce. V žádostech musí
být uvedené náležitosti dle výše uvedeného zákona, jako například
identifikace žadatele a odůvodnění poskytnutí dotace - viz příloha č. 5.
10.

Schvaluje jmenování člena komise pro rozvoj obce a výstavbu pana
Radima Vanka

11.

Schvaluje výpověď smlouvy o poradenství k DPH ze dne 20. 2. 2009
s panem ing. Karlem Ondráškem.

12.

Bere na vědomí informaci o neplacení nájemného za pronájem části
nemovitosti „Cukrárna Jarka“ za období březen a duben 2015 a schvaluje
návrh splátkového kalendáře.

13.

Revokuje usnesení č. 7/2015 ze dne 30. 3. 2015 bod č. 6
původní usnesení bod 6:
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.
nové usnesení bod 6:
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 takto :
1. do rezervního fondu převod ve výši 24 896,83Kč,
2. do fondu odměn převod ve výši 29 063,91Kč dle sdělení Mgr. Lubomíra
Sklenáře, ředitele základní a mateřské školy. Tyto finanční prostředky
budou využity výhradně na mzdové odměny pro zaměstnance školní
kuchyně. Využití prostředků bude kontrolováno.

14.

Bere na vědomí současný stav čističky odpadních vod (dále jen „ČOV“) a
navržený postup řešení studie a oprav ČOV dle harmonogramu – viz
příloha č. 6.

15.

Schvaluje smlouvu o zprostředkování benefitů mezi Sodexo Pass Česká
republika a.s. a obcí Bělkovice-Lašťany na zprostředkování nepeněžních
plnění zaměstnancům na služby závodního stravování formou Gastro pass
(stravenek).
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16.

Bere na vědomí přidělení nadačního příspěvku 106.406Kč včetně DPH na
venkovní fitness pro dospělé číslo 15NP160 ze dne 13. 4. 2015.
Předpokládaná

realizace

a

umístění

5

fitness

prvků

v obci

při

spoluúčasti 99.980 Kč včetně DPH, a to včetně zemních prací, které
mohou být provedeny nejpozději do 30. 8. 2015 od firmy COLMEX s.r.o. viz příloha č. 7

Ing. Tomáš Němčic
starosta

Ing. Josef Zoula
místostarosta
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