Usnesení č. 18/2015
ze zasedání Rady obce Bělkovice – Lašťany dne 5. 8. 2015
Rada obce Bělkovice - Lašťany:

1.

Bere na vědomí kontrolu plnění předchozího usnesení rady obce.

2.

Bere na vědomí druhou žádost o koupi pozemku parc. č. 967/2 v k.ú.
Lašťany.

3.

Schvaluje pořádání 2 hasičských soutěží ve dnech 19. a 20. září 2015 na
koupališti v Bělkovicích-Lašťanech, a to od 9:00 hod. do 20:00 hodin.
Pořadatel akce zajistí bezpečí osob pohybujících se v areálu koupaliště.

4.

Bere na vědomí žádost šipkové party Poslanci Bělkovice-Lašťany a
schvaluje prodloužení otevírací doby venkovní zahrádky v baru Arbeit
dne 8. 8. 2015 do 01:00 hodin z důvodu pořádání turnaje v šipkách a
souhlasí s provozem udírny pro zajištění občerstvení pro účastníky turnaje.

5.

Bere na vědomí žádost pana Radka Veverky, nájemce kiosku na
koupališti a neschvaluje prodloužení otevírací doby kiosku na koupališti
dne 8. 8. 2015 do 24:00 hodin pro soukromou akci.

6.

Bere na vědomí žádost slečny Hany Pauchové a schvaluje pořádání
soukromé akce na pozemku parc. č. 403 v k.ú. Lašťany dne 8. 8. 2015 do
01:00 hodin.

7.

Bere na vědomí cenové nabídky na čištění a monitorování dešťové
kanalizace uložené v silnici č. III 44436 „kostková“, a to v úseku 1200 bm a
schvaluje objednání prací u společnosti SEZAKO Prostějov s.r.o. za cenu
111 231Kč bez DPH.

8.

Bere na vědomí žádost pořadatele mezinárodního cyklistického závodu
„Czech Cycling Tour“ 2015 a schvaluje průjezd cyklistického pelotonu obcí
dle žádosti a souhlasí s uzavírkami na silnicích III třídy a místních
komunikacích během závodu, který se uskuteční dne 16. 8. 2015. Průjezd
cyklistického

pelotonu

obcí

bude

9

kolový,

a

to

dle

časového

harmonogramu v rozmezí cca od 11: 20 – 14:30 hodin.
9.

Schvaluje Dodatek smlouvy č. 1 o výpůjčce nebytových prostor a
pozemků dle uzavřené smlouvy mezi obcí Bělkovice-Lašťany a Sborem
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dobrovolných hasičů Bělkovice-Lašťany, pobočný spolek ze dne ze dne 14.
7. 2015 v rámci kterého se poníží plocha půjčeného pozemku o 28 m2. –
viz příloha č. 1.

Ing. Tomáš Němčic
starosta

Ing. Josef Zoula
místostarosta
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