Usnesení č. 25/2015
ze zasedání Rady obce Bělkovice – Lašťany dne 4. 11. 2015
Rada obce Bělkovice - Lašťany:
1.

Bere na vědomí nabídku na dodávku a montáž okenních žaluzií
nemovitostí ve vlastnictví obce a schvaluje objednávku prací od fo
Tomáš Hemala za cenu 12 749,-Kč bez DPH

2.

Bere na vědomí nabídky na vyčištění splaškového potrubí vybraných
úseků v délce 425 m včetně kamerového záznamu a schvaluje objednání
prací u společnosti KRAZZER s.r.o. za cenu 28 700,- Kč bez DPH

3.

Bere na vědomí nabídku a schvaluje

opravu a utěsnění kanalizační

šachty injektáží od fo Ivan Doležal za cenu 35 000,- Kč bez DPH.
4.

Schvaluje spolupořadatelství Obce Bělkovice.-Lašťany se Sokolem
Bělkovice-Lašťany na zájezdu pro děti i dospělé dne 19.12.2015 na zámek
Potštejn. Obec hradí náklady autobusové dopravy v max. částce 8.500,- Kč

včetně DPH.
5.

Schvaluje nákup materiálu na výrobu historických krojů „matiček
Bělkovice“ do výše 17 000,- Kč včetně DPH.

6.

Schvaluje počet zaměstnanců údržby a venkovních prací Obce BělkoviceLašťany takto:
a) 3 kmenoví zaměstnanci (údržbáři) na dobu neurčitou
b) 3 zaměstnanci s dotací úřadu práce na dobu určitou do 31. 3. 2016

7.

Bere na vědomí nabídku na zajištění kompletního výběrového řízení na
realizaci výměny veřejného osvětlení na LED technologii v části Bělkovice
a schvaluje provedením výběrového řízení společnost ARS rozvojová
agentura, s.r.o. za cenu 10 000,-Kč bez DPH.

8.

Jmenuje komise pro veřejnou zakázku na výběr dodavatele nového
veřejného osvětlení (LED) v části Bělkovice – viz příloha č. 1.

9.

Bere na vědomí nabídky na provedení odvodňovacích úprav v okolí
rybníka v Lašťanech a schvaluje realizaci od společnosti A-Z STAVBY
s.r.o. za cenu 129 151,-Kč bez DPH
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10.

Schvaluje změnu rozpisu rozpočtu č.12/2015 – viz příloha č. 2.

11.

Bere na vědomí výpověď nájemní smlouvy od pana Josefa Hemaly k datu
31.1.2016 a schvaluje záměr pronájmu části nebytových prostor v přízemí
Bělkovice-Lašťany č.p. 139 k podnikání v oboru řeznictví a uzenářství.

12.

Bere na vědomí nabídku na zajištění administrace žádosti o dotaci z
OPŽP na rozšíření kapacity sběrového dvora a schvaluje příkazní
smlouvu se společností jk grant s.r.o. za cenu 20 000,-Kč bez DPH - viz.
příloha č. 3.

13.

Zrušuje objednávku na zpracování analýzy odpadového hospodářství u
RNDr. Tomáše Přikryla za cenu 10 000,-Kč včetně DPH.

14.

Schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Olomouckým krajem a
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. Účel je poskytnutí neinvestiční
dotace na částečnou úhradu výdajů ve výši 16 200,-Kč.
a) na odbornou přípravu strojníků, velitelů družstev a velitelů všech
jednotek sboru dobrovolných hasičů (dále jen JSDH) obce,
b) na věcné vybavení JSDH příjemce neinvestiční povahy a také opravy,
revize, technické prohlídky požární techniky a věcných prostředků požární
ochrany – viz příloha č. 4.

15.

Schvaluje uzavření dohody o provedení práce na zajištění právních služeb
s Mgr. Martinou Wivialovou za cenu 200,-Kč / hod.

16.

Bere na vědomí žádost pana Miroslava Kráčmara na snížení nájemného
„cukrárny“ od 1. 1. 2016 z důvodu snížení množství m2 pronajímané
plochy a schvaluje změnu nájemní smlouvy.

17.

Bere na vědomí žádost ředitele Základní školy a Mateřské školy
Bělkovice-Lašťany p.o. o přesun 100 000,-Kč z části neinvestičního
příspěvku na investiční transfer do investičního fondu Základní školy a
Mateřské školy Bělkovice-Lašťany p.o. a schvaluje přesun neinvestičních
prostředků ve výši 100 000,-Kč do investičního fondu

18.

Bere na vědomí usnesení komise zdravotní a sociální ze dne 12.10.2015
a schvaluje
a) předávání dárkových

balíčků

v hodnotě

harmonogramu komise
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200,-Kč

občanům

dle

b) 1x za rok posezení s občany starších 80 let v bývalém hostinci
parlament a přípravu občerstvení
a bere na vědomí návrh na vyčlenění finančních prostředků pro koncepci
sociálního bydlení z rozpočtu na rok 2016
19.

Bere na vědomí zápis o výsledku interního auditu obce zpracovaného ON
- OK Libina s.r.o.

20.

Schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Zvýšení kapacity budovy
ZŠ Bělkovice-Lašťany – nová třída a šatny“ se společností A-Z STAVBY
s.r.o. – viz příloha č. 5
Ing. Tomáš Němčic

Ing. Josef Zoula
místostarosta

starosta
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