Usnesení č. 12/2015
ze zasedání Rady obce Bělkovice – Lašťany dne 28. 5. 2015
Rada obce Bělkovice - Lašťany:

1.

Bere na vědomí informace o zadání vypracování studie nové školy a
možnostech financování

2.

Schvaluje programu veřejného zasedání zastupitelstva obce.
Navržený program:
Zahájení
- Procedurální body, volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu,
schválení programu zasedání,
- Zpráva o činnosti rady obce
- Zpráva o plnění rozpočtu k 31. 5. 2015
- Rozpočtové opatření č. 1
- Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce a členům
výborů zastupitelstva obce
- Dohoda č. 1 o změně veřejnoprávní smlouvy se statutárním městem
Olomouc
- Členství v Dobrovolném svazku obcí Mikroregionu Šternbersko
- Závěrečný účet obce
- Dotace sdružením a spolkům
- Vyhláška o regulaci hlučných činností v obci
- Záměr prodeje části pozemku parc. č.339/1 v k.ú. Lašťany
- Záměr odkupu nemovitosti parc. č. 137/2 v k.ú. Lašťany
- Záměr prodeje pozemku parc. č. 493/1 v k.ú. Bělkovice
- Záměr prodeje částí pozemků parc. č. 143 a 144 vše v k.ú. Lašťany (od
parlamentu k mostku)
- Záměr prodeje pozemku parc. č. 967/2 v k.ú. Lašťany
- Prodej části pozemku (55 m2) parc. č.279/1 v k.ú. Lašťany za cenu 300Kč/m2
- Prodej části pozemku parc. č. 117/1 v k.ú. Bělkovice za cenu 100Kč/m2
- Záměr obce realizovat v roce 2015 obnovu historických děl a sakrálních
památek, křížů, božích muk atd.
- Záměr aukce na odpadové hospodářství a následná výpověď společnosti
Remit s.r.o.
- Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu na distribuci elektřiny na
pozemku parc. č. 5 v k.ú. Lašťany
- Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu na distribuci elektřiny na
pozemku parc. č. 1035 v k.ú. Bělkovice
- Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti na distribuci elektřiny na
pozemku parc. č. 1068/1 v k.ú. Bělkovice
- Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti na distribuci elektřiny na
pozemku parc. č. 1243/2 v k.ú. Bělkovice
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-

Revokace usnesení zastupitelstva obce č. 5/2003 ze dne 30.10.2003 bod
15 – rozhodování o věcných břemenech na věcech nemovitých ve vlastnictví
obce
Diskuze

3.

Bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1 – viz příloha č. 1

4.

Schvaluje změnu rozpisu rozpočtu č. 4 – viz příloha č. 2

5.

Schvaluje nabídku společnosti Colmex, s.r.o. na nákup cvičících strojů částku
99 980,- Kč včetně DPH a umístění na pozemcích parc. č. 279/1 v k.ú. Lašťany
a pozemku parc. č. 52/3 v k.ú. Bělkovice – příloha č. 3

6.

Bere na vědomí žádost občanů bydlících při místní komunikaci č. 21 b) o
zajištění příčných retarderů na této komunikaci a pověřuje starostu obce
zahájením jednání s dopravním inspektorátem Olomouc.

7.

Bere na vědomí vyhlášku o regulaci hluku v obci Bělkovice-Lašťany v neděli
odpoledne a večer. – příloha č. 4

8.

Bere na vědomí záměr prodeje pozemku parc. č. 967/2 v k.ú. Lašťany

9.

Bere na vědomí závěrečný účet obce za rok 2014

10.

Schvaluje výpovědi z Obchodní smlouvy ze dne 27.10.2013 a ze Smlouvy o
kontrolní činnosti ze dne 10. 6. 2002 uzavřených se společností ON – OK Libina,
s.r.o.

11.

Bere na vědomí nabídku regenerace travnaté plochy fotbalového hřiště
v Bělkovicích-Lašťanech a schvaluje realizaci odbornou firmou, panem Ing.
Pavlem Králem za cenu 79 943,-Kč včetně DPH – viz příloha č. 5.

Ing. Tomáš Němčic
starosta

Ing. Josef Zoula
místostarosta
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