Usnesení č. 26/2015
ze zasedání Rady obce Bělkovice – Lašťany dne 23. 11. 2015
Rada obce Bělkovice - Lašťany:

1.

Bere na vědomí kontrolu plnění předchozího usnesení rady obce.

2.

Bere na vědomí informace starosty obce o možnostech:
a) zajištění opravy a umístění kamenného kříže za hřiště (od
„Kocandy“),
b) úprav kříže u kapličky u rybníka,
c) úprav památníku J. Žižky
a schvaluje podání žádostí o dotace na Ministerstvo pro místní rozvoj a
Olomoucký kraj. Celkové náklady výše uvedených realizací nepřesáhnou
350 000,-Kč včetně dotace.

3.

Bere na vědomí nabídky na zpracování projektových dokumentací na
opravu dešťové kanalizace v silnici III/44436 („kostková“) a schvaluje
podpis smlouvy o dílo se společností VISSO s.r.o. za částku 244 800,- Kč
bez DPH. – viz příloha č. 1

4.

Bere na vědomí nabídky na zpracování PD na umístění zpomalovacích
prahů na komunikaci č. 21 b (souběžná komunikace s „kostkovou“) a
schvaluje podpis smlouvy o dílo se společností NELL PROJEKT s.r.o. za
cenu 41 000,- Kč bez DPH. – viz příloha č. 2

5.

Bere na vědomí nabídky na zpracování PD na opravu chodníků od
„Parlamentu“ k „ Lipám“ u silnice č. III/44437 a schvaluje podpis smlouvy
o dílo se společností NELL PROJEKT s.r.o. za cenu 47 000,- Kč bez DPH.
– viz příloha č. 3

6.

Schvaluje platový výměr ředitele Základní školy a Mateřské školy
Bělkovice-Lašťany, příspěvkové organizace p.o. s platností dle nařízení
vlády č. 278/2015 ze dne 19.10.2015.

7.

Schvaluje odměny předsedům a členům rady obce, kteří nejsou zastupiteli
obce do maximální výše 3000,-Kč, dle návrhu předsedů komisí.
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8.

Bere na vědomí nabídky na realizaci nového zábradlí u 4 mostků přes
Trusovický potok a schvaluje provedením realizace fo Martin Král
(neplátce DPH) za cenu 200 700,-Kč. – viz příloha č. 4

9.

Bere na vědomí informace starosty obce o možnostech podat žádosti o
dotace z Ministerstva pro místní rozvoj v roce 2016, které podporuje
následující:
a) dětská hřiště
b) místní komunikace
c) sakrální památky
d) územní plány

10.

Bere na vědomí informace starosty obce o připravovaném programu 100.
výročí narození brig. generála Josefa Brykse

11.

Bere na vědomí návrh rozpočtu obce pro rok 2016 – viz příloha č. 5

12.

Schvaluje plán zimní údržby obce 2015/2016

13.

Schvaluje smlouvu na zimní údržbu obce s fo Ivo Schnaubelt s hodinovou
sazbou 550,- Kč včetně DPH – viz příloha č. 6

14.

Schvaluje příkazní smlouvu na TDI na akci "Kanalizační přípojky k domu
č.p. 73, 84 a 86 " za cenu 10 000,- Kč bez DPH se společností NELL
PROJEKT s.r.o. – viz příloha č. 7

15.

Schvaluje program zastupitelstva obce
Navržený program:

-

Zahájení
Procedurální body: volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu,
o schválení programu zasedání.
Zpráva o činnosti rady obce od posledního zastupitelstva.
Zpráva o plnění rozpočtu k 30.11.2015
Návrh rozpočtu obce pro rok 2016.
Dotace z rozpočtu obce Charita Olomouc, Hospic na sv. Kopečku.
Revokace usnesení zastupitelstva obce č. 4/2015 bod 11 ze dne 3. 9. 2015.
Záměr prodeje části pozemku parc. č. 117/1 a pozemku parc. č. 116 v k.ú.
Bělkovice.
Záměr prodeje části pozemku parc. č. 117/1 a pozemku parc. č. 104/2 v k.ú.
Bělkovice.
Záměr prodeje části pozemku parc. č. 117/ 1 a pozemku parc. č. 104/3 v k.ú.
Bělkovice.
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-

-

Nabídka odkupu nemovitostí pozemku parc. č. 1028/43 včetně stavby a
pozemku parc. č. 1028/37 vše v k.ú. Lašťany.
Záměr podání žádosti o dotace z Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen
„MMR“) v roce 2016:
a) pro podporu zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci,
b) pro podporu sakrálních staveb v obci,
c) pro podporu obnovy místních komunikací.
Záměr zpracování strategického plánu obce v aplikaci OBCEPRO.
Zápis kontrolního výboru č. 4.
Zápisy finančního výboru č. 3 a č. 4.
Odstoupení předsedy finančního výboru.
Diskuze

Ing. Tomáš Němčic
starosta

Ing. Josef Zoula
místostarosta
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