Usnesení č. 22/2015
ze zasedání Rady obce Bělkovice – Lašťany dne 14. 9. 2015
Rada obce Bělkovice - Lašťany:
1.

Bere na vědomí kontrolu plnění předchozího usnesení rady obce.

2.

Schvaluje podání žádosti o dotaci na digitalizaci povodňového plánu a
vybudování

sítě

protipovodňových

varovného
opatření

a

vyrozumívacího

(bezdrátového

systému

rozhlasu).

v rámci

Předpokládané

uznatelné náklady projektu budou do výše 3 milionů včetně DPH.
3.

Bere na vědomí žádost pana Anderše o finanční příspěvek na kanalizační
přípojku ve výši 50% celkové ceny (242 544Kč včetně DPH). Nesouhlasí
s finančním příspěvkem obce. Doporučuje žadateli dočasné užívání
přípojky do doby, než bude vybudován kanalizační řád obce v předmětném
pozemku.

4.

Schvaluje výměnu zdroje topení a těles ústředního vytápění v budově
hasičské zbrojnice a výměnu těles ústředního vytápění v budově č. 248
(budova bývalého parlamentu).

5.

Bere na vědomí uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ze státního fondu
životního prostředí na nákup 280 ks kompostérů a 1 ks štěpkovače.

6.

Schvaluje uzavření smlouvy se zhotovitelem díla na akci „Zvýšení kapacity
budovy ZŠ Bělkovice – nová třída a šatny“ se společností AZ Stavby s.r.o.,
se sídlem Za pekárnou 656, 783 14 Bohuňovice, IČ 268 39 580, která
podala nejvýhodnější nabídku v zadávacím řízení za celkovou cenu
643 566Kč bez DPH.

7.

Bere na vědomí nabídku na zpracování pasportu obecních budov (ZŠ
Lašťany a bývalý hostinec parlament, včetně cukrárny) a schvaluje
objednání prací od Ing. Bombery za cenu 59 250Kč bez DPH.

8.

Schvaluje smlouvu o výpůjčce kompostérů na biologicky rozložitelný
komunální odpad občanům obce v počtu 280 kusů zdarma.

9.

Bere na vědomí žádosti občanů o zrušení poplatku za odpady a stočné
občanů, kteří dlouhodobě žijí v zahraničí a doporučuje zastupitelstvu obce
schválit novou vyhlášku.
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10.

Doporučuje zastupitelstvu obce pověřit kontrolní výbor provedením
kontroly aktuálního využití pozemků majetku obce včetně smluvních vztahů
dle povinnosti obce nakládat s majetkem s péčí řádného hospodáře.

11.

Schvaluje změnu rozpisu rozpočtu č. 9/2015 – viz příloha č. 1.

12.

Bere na vědomí informace starosty JSDH k žádosti na změnu kategorie
jednotky SDH obce Bělkovice-Lašťany a žádosti o bezúplatný převod
cisternové automobilové stříkačky.

13.

Schvaluje kupní smlouvu č. 1501918129 s Českomoravský cement, a.s.
na nákup přírodního kameniva ze Závodu Bělkovice dle struktury
objednávek.

14.

Bere na vědomí nabídky na zajištění herních prvků na dětské hřiště „na
kamení“ a ke „garážím“ a schvaluje uzavření smlouvy s Kulant cz s.r.o. za
cenu 128 129Kč včetně DPH – viz příloha č. 2

Ing. Tomáš Němčic
starosta

Ing. Josef Zoula
místostarosta
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