Usnesení č. 20/2015
ze zasedání Rady obce Bělkovice – Lašťany dne 18. 8. 2015
Rada obce Bělkovice - Lašťany:

1.

Bere na vědomí kontrolu plnění předchozího usnesení rady obce.

2.

Bere na vědomí žádost Mgr. Miroslava Sklenáře o umožnění plavání na
koupališti pro sportovce po ukončení treninkové jednotky a neschvaluje
vstup na koupaliště po skončení provozní doby z důvodu rovného přístupu
ke všem občanům a dodržování provozního řádu koupaliště.

3.

Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „III/44313 Bělkovice-křižovatka se
silnicí III/44436“ – viz příloha č. 1

4.

Bere na vědomí stanovisko k veřejnoprávní smlouvě na přestupkovou
agendu z Magistrátu města Olomouce a doporučuje zastupitelstvu obce
souhlasit s dodatkem k veřejnoprávní smlouvě, který bude předán obci
během podzimu 2015.

5.

Bere na vědomí žádost pořadatele SK Bělkovice-Lašťany o umožnění
setkání motocyklistů v areálu hřiště a uspořádání závodu mopedů v obci
Bělkovice-Lašťany dne 5. 9. 2015 a schvaluje setkání motocyklistů a
uspořádání závodu, kdy bude zabezpečen pořadateli vstup do trasy závodu
a bude zajištěna bezpečnost na místních komunikacích při samotném
závodě s odpovědností pořadatele.

6.

Bere na vědomí záměr prodeje pozemku parc. č. 677/11 v k.ú. Bělkovice a
doporučuje zastupitelstvu obce neschválit tento záměr.

7.

Bere na vědomí záměr prodeje pozemku parc. č. 404 v k.ú. Lašťany a
doporučuje zastupitelstvu obce neschválit tento záměr a pověřuje starostu
obce k jednání o užívání výše uvedeného pozemku, který je v současnosti
ve výpůjčce.

8.

Bere na vědomí žádost o připojení distribuční sítě NN k pozemku parc. č.
137/2 v k.ú. Lašťany včetně návrhu smlouvy budoucí o zřízení věcného
břemene služebnosti k pozemkům parc. č. 141 a 143 vše v k.ú. Lašťany a
doporučuje zastupitelstvu obce neschválit připojení kabelu NN k výše
uvedené nemovitosti přes pozemky ve vlastnictví obce.
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9.

Bere na vědomí informaci o spolku „Odpady Olomouckého kraje“

10.

Schvaluje program zastupitelstva obce
Navržený program:
Zahájení
- Procedurální body, volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu,
schválení programu zasedání,
- Složení slibu nových členů zastupitelstva obce
- Zpráva o činnosti rady obce
- Zpráva o plnění rozpočtu k 31. 8. 2015
- Rozpočtový výhled na roky 2016, 2017, 2018
- Rozpočtové opatření č. 4
- Dotace z rozpočtu obce
- Revokace usnesení zastupitelstva obce č. 5/2003 bod ze dne 30.10.2003
bod 15 – rozhodování o věcných břemenech a věcech nemovitých ve
vlastnictví obce.
- Zrušení usnesení zastupitelstva obce – vnitřní předpis o stravném
- Záměr odkupu pozemku parc. č. 60 v k.ú. Bělkovice
- Záměr prodeje pozemku parc. č. 404 v k.ú Lašťany
- Záměr prodeje pozemku parc. č. 677/11 v k.ú. Bělkovice
- Prodej části pozemku parc. č. 339/1 v k.ú. Lašťany
- Prodej pozemku parc. č. 967/2 v k.ú. Lašťany
- Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu na distribuci elektřiny na
pozemcích parc. č. 141 a 143 vše v k.ú. Lašťany
- Spolek „Odpady Olomouckého kraje“
- Ustoupení ze záměru výstavby nové základní školy v případě absence
dotačních prostředků
- Diskuze

Ing. Tomáš Němčic
starosta

Ing. Josef Zoula
místostarosta
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