Usnesení č. 15/2015
ze zasedání Rady obce Bělkovice – Lašťany dne 8. 7. 2015
Rada obce Bělkovice - Lašťany:

1.

Bere na vědomí kontrolu plnění předchozího usnesení rady obce

2.

Bere na vědomí zprávu o uzavření pošty v Bělkovicích-Lašťanech – viz
příloha č. 1

3.

Bere na vědomí kontrolu fondu odměn příspěvkové organizace a stav
čerpání – viz příloha č. 2

4.

Schvaluje odměnu řediteli školy ve výši 5 000Kč

5.

Jmenuje komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení
nabídek pro 3 veřejné zakázky – viz příloha č. 3

6.

Schvaluje pořádání taneční zábavy v areálu hřiště v BělkovicíchLašťanech dne 18. 7. 2015 v době od 20:00 do 03:00 hodin. Pořadatelem
je HC Bělkovice-Lašťany, v zastoupení panem Michalem Štěpánem.
Pořadatel zajistí organizaci akce a následný úklid areálu po akci.

7.

Bere na vědomí nabídku dětských prvků od 3 dodavatelů na vybudování
dětského hřiště u ZŠ Lašťany a schvaluje výběr dětských prvků od
společnosti - Hřiště s.r.o. cz. – viz příloha č. 4.

8.

Bere na vědomí informaci o ukončení smlouvy s poskytovatelem internetu
pro obecní úřad od společnosti Internerhome, s.r.o. a možnosti převedení
služeb na O2 za 349Kč měsíčně.

9.

Schvaluje změnu rozpisu rozpočtu č. 6/2015 – viz příloha č. 5

10.

Bere na vědomí nabídky firem na zpracování žádosti o dotaci – digitalizaci
povodňového plánu a vybudování sítě varovného a vyrozumívacího
systému a schvaluje uzavření smlouvy se společností ENVIPARTNER,
s.r.o. na zpracování projektové dokumentace, žádosti o dotaci, zadávací
dokumentace, poradenství a zpracování vyhodnocení, monitorovacích
zpráv a ZVA ve výši 80 000Kč bez DPH. Výše uvedené náklady
vynaložené žadatelem (obcí) budou současně uznatelnými náklady pro
tento dotační titul.

11.

Bere na vědomí informaci starosty, že ke dni 29. 6. 2015 se vzdal
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mandátu člen zastupitelstva obce pan Petr Tureček. V souladu s § 56 odst.
1) zákona o volbách do zastupitelstev obcí č. 491/2001 Sb. v platném
znění, tak nastupuje náhradník Mgr. Jana Mayrwörgerová.
12.

Bere na vědomí informaci starosty o návrhu změny veřejnoprávní
smlouvy, jejímž předmětem je výkon přenesené působnosti v oblasti
přestupkové agendy. Statutární město Olomouc navrhlo, že úhrada
nákladů za provedení přestupků za 1 rok bude ve výši 8% z každoročního
příspěvku obce na výkon přenesené působnosti v základním rozsahu.

13.

Bere na vědomí žádost pana Martina Krbečka na sečení travnatých ploch
v okolí „houpačky“ v Bělkovickém

údolí a schvaluje zajištění sečení a

dalších prací, s tím spojených, bez úhrady nákladů z prostředků obce.
14.

Nesouhlasí s poskytnutím finanční částky ve výši 15 000Kč od obce na
rekonstrukci uvnitř budovy šaten na hřišti v Lašťanech (oprava podlah a
sádrokartonové příčky v I. NP.) dle podané žádosti předsedy pana Mgr.
Lubomíra Sklenáře. Pravidla poskytovatele dotace pro uplatnění finančního
příspěvku pro SK Bělkovice-Lašťany neumožňují použití poskytnuté částky
na investice a rekonstrukce, a to dle stanovených podmínek dotace ČUS
Olomouc na provoz a údržbu TVZ TJ-SK okresu Olomouc – viz příloha č. 6

15.

Bere na vědomí žádost o finanční pomoc na generální opravu kostela
v Dolanech na rok 2015 a pověřuje starostu obce, aby informoval
administrátora farnosti v Dolanech o novém znění zákona č. 250/2000 sb.,
v platném znění a možnostech podávání žádostí o dotaci, dle příslušné
legislativy.

Ing. Tomáš Němčic
starosta

Ing. Josef Zoula
místostarosta
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