Usnesení č. 11/2015
ze zasedání Rady obce Bělkovice – Lašťany dne 18. 5. 2015
Rada obce Bělkovice - Lašťany:

1.

Bere na vědomí nabídku společnosti WEBHOUSE, s.r.o. na tvorbu a
provozování webových stránek obce Bělkovice-Lašťany a schvaluje
smlouvu o provozování webových stránek včetně responzivního webu za
částku pořízení ve výši 18453,- bez DPH a roční provoz (hosting, podpora
atd. ve výši 7580 bez DPH) – viz příloha č. 1

2.

Bere na vědomí informace o nově vydávaném zpravodaji obce v měsíci
červnu a nákladech na zajištění vydání zpravodaje obce ve výši maximálně
10 000,- Kč na jedno vydání.

3.

Bere na vědomí dohodu č. 1 o změně veřejnoprávní smlouvy na výkon
přenesené působnosti v oblasti přestupkové agendy statutárním městem
Olomouc. Aktuálně je uzavřena smlouva na dobu neurčitou a dohodou č.1 o
změně bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2015. Doporučuje projednat
na zastupitelstvu obce - viz příloha č. 2

4.

Bere na vědomí informaci o výběru dodavatele na stavbu komunikace
III/44313 Bělkovice - křižovatka se silnicí III/44436, který provedla Správa
silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace a schvaluje s vybraným
uchazečem: „SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ Dopravní stavby MORAVA“,
smlouvu o dílo na realizaci chodníků a parkovacích stání, která byla již
součástí předmětného výběrového řízení – viz příloha č. 3

5.

Schvaluje uzavření budovy Mateřské školy v Bělkovicích o tzv. „letních
prázdninách“ z důvodu čerpání řádné dovolené zaměstnanců příspěvkové
organizace dle návrhu ředitele školy od 11. 7. 2015 do 16. 8. 2015.

6.

Bere na vědomí informace o založení dobrovolného svazku obcí
Mikroregion Šternbersko a doporučuje projednání v nejbližším zastupitelstvu
obce.

7.

Bere na vědomí informaci od pana Karla Brykse staršího o významném
výročí 100 let od narození plk. Josefa Brykse v roce 2016 a o možnostech
uspořádání vzpomínkové akce.
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8.

Schvaluje užití obecního znaku na novém praporu TJ Sokol BělkoviceLašťany

9.

Schvaluje zadání zpracování pasportu obecních budov (základní školy,
mateřské školy, bývalý hostinec parlament, cukrárna) a pověřuje starostu
k oslovení projektantů na podání nabídky

10.

Schvaluje zahájení přípravy pro zavedení možnosti zřízení funkce
tajemníka obce provedením personálního auditu a diagnostiky kompetencí
administrativních pracovníků obecního úřadu

11.

I. Schvaluje přijetí příspěvku od Olomouckého kraje ve výši 11 500,- Kč na
částečnou úhradu výdajů na zajištění akceschopnosti jednotky sboru
dobrovolných hasičů,
II. schvaluje spolufinancování z rozpočtu obce v minimální výši 60%
z celkových nákladů na účel dotace,
III. schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a obcí
Bělkovice-Lašťany na nákup hasičského vybavení dle pravidel pro
poskytnutí příspěvku na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a
nákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí
Olomouckého kraje na rok 2015 a pověřuje starostu obce k podpisu
smlouvy – viz příloha č. 4.

12.

Schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu 4 ks dýchacích přístrojů
SATURN z Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na obec
Bělkovice-Lašťany – viz příloha č. 5

13.

Schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1162 v kú. Lašťany – viz
příloha č. 6

14.

Schvaluje změnu rozpisu rozpočtu č.3/2015 - viz příloha č. 7

Ing. Tomáš Němčic
starosta

Ing. Josef Zoula
místostarosta
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