Usnesení č. 14/2015
ze zasedání Rady obce Bělkovice – Lašťany dne 22. 6. 2015
Rada obce Bělkovice - Lašťany:

1.

Schvaluje zpracování projektové dokumentace k akci „Stezka pro
chodce a cyklisty Dolany – Bělkovice-Lašťany“ pro stavební povolení a
provedení stavby od společnosti Regionální agentura pro rozvoj střední
Moravy za 50% cenu dotovanou z Regionálního fondu pro přípravu
projektů na střední Moravě. Obec uhradí zbylých 50% ceny tj. 122 810Kč
včetně DPH – viz příloha č. 1.

2.

Bere na vědomí nabídku společnosti TIZZY s.r.o. na zpracování
monitorovací zprávy pro akci „Vodovod Bělkovice-Lašťany“ a schvaluje
objednání prací za částku 4 000Kč.

3.

Stanovuje platby za inzerci ve zpravodaji obce následovně:
inzerát o velikosti:
a) celá strana zpravodaje ……….….. 500Kč,
b) ½ strany zpravodaje ……………... 300Kč,
c) méně než ½ strany zpravodaje …. 200Kč.

4.

Bere na vědomí záměr obce zajistit online sledování koupaliště
v Bělkovicích-Lašťanech přenášené na webu obce s údaji o teplotách a
schvaluje nákup kamery a provedení prací za cenu 5 728Kč včetně DPH
od pana Marcela Hekeleho.

5.

Schvaluje provedení dvou elektronických aukcí:
a) výběr dodavatele na zajištění služeb svozu odpadů z obce,
b) na likvidaci odpadních látek z ČOV včetně technologického dohledu.
Aukci realizuje společnost ENTERPLEX s.r.o. s garancí minimální úspory
10% ze současné ceny služeb. Cena za provedení aukce bude ve výši
16% z úspory mezi současnou a vysoutěženou cenou poptávaných služeb.

6.

Bere na vědomí informace starosty obce o stavu dotací z Ministerstva pro
místní rozvoj (dětské hřiště) a 2 x z Operačního programu životního
prostředí (zateplení MŠ, nákup kompostérů a štěpkovače).

7.

Schvaluje zřízení dětského hřiště u ZŠ Lašťany z vlastních prostředků a

Stránka 1 z 2

pověřuje místostarostu provedením výběru dětských prvků a realizace
hřiště, včetně úprav okolí do konce srpna 2015.
8.

Bere na vědomí nabídku Mgr. Pilařové na zajištění zpracování a
provedení

výběrového

řízení

s

následnou

administraci

dotace

z Operačního programu životního prostředí pod názvem „Zateplení objektu
MŠ Bělkovice-Lašťany“ a schvaluje uzavření příkazní smlouvy na částku
10 000Kč včetně DPH – viz příloha č. 2.
9.

Bere na vědomí informaci místostarosty obce o zasedání výrobního
výboru při řešení akce „Silnice č. III/44436 Bělkovice-Lašťany -průtah obcí
(kostková)“ a řešení projektanta. Obec musí zajistit od občanů dotčených
realizací stavby vyjádření k možným parkovacím stáním a dále projednat
možnosti odkoupení části pozemků od vlastníků při vjezdu do obce a
možnosti oprav dešťové kanalizace.

10.

Schvaluje opravu místní komunikace ke školce bez zpracovaného projektu
a pověřuje starostu obce oslovit 3 dodavatele s naceněním opravných
prací na tuto komunikaci.

11.

Bere na vědomí projednání pravidelné kontroly úkolů z předchozích rad
obce vždy při zahájení dalšího jednání.

12.

Schvaluje změnu rozpisu rozpočtu č. 5
– viz příloha č. 3.

13.

Bere na vědomí informace o řešení prostoru knihovny a schvaluje záměr
rozšíření knihovny do části prodejny „cukrárna Jarka“.

14.

Bere na vědomí informaci o zahájení zpracování strategického plánu
obce, se zapojením spolků a občanských sdružení v obci.

15.

Schvaluje odstoupení od smlouvy se společností WEBHOUSE, s.r.o..

16.

Schvaluje uzavření smlouvy se společností COLMEX s.r.o. ve výši
82 628Kč bez DPH na vybudování venkovního fitness hřiště pro seniory,
dospělé a mládež, s umístěním na pozemky parc. č. 279/1 v k.ú. Lašťany a
parc. č. 52/3 v k.ú. Bělkovice - viz příloha č. 7 a pověřuje starostu
k podpisu smlouvy.
Ing. Tomáš Němčic
starosta

Ing. Josef Zoula
místostarosta
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