Usnesení č. 2/2016
ze zasedání Rady obce Bělkovice-Lašťany dne 27. 1. 2016
Rada obce Bělkovice–Lašťany:

1.

Bere na vědomí kontrolu plnění předchozího usnesení rady obce.

2.

Bere na vědomí změny a aktualizace nájemní smlouvy se společností
Vodafone a.s. (vysílač) a schvaluje uzavření smlouvy - viz příloha č. 1.

3.

Bere na vědomí nabídku na zpracování 3 veřejných zakázek a schvaluje
příkazní smlouvy se společností Osigeno s.r.o. za cenu 45 000,- Kč bez
DPH - viz příloha č. 2.

4.

Bere na vědomí nabídku na zpracování žádosti o opravu víceúčelového
hřiště z dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a schvaluje
uzavření smlouvy s JD dotace (Ing. Jan Dobiáš, IC: 03370542) za cenu 6
500,-Kč včetně DPH. – viz příloha č. 3.

5.

Bere na vědomí změnu technických podmínek v zadávací dokumentaci na
výběr dodavatele nového veřejného osvětlení v části obce Bělkovice a
schvaluje nové technické podmínky veřejného osvětlení pro výběrové
řízení.

6.

Schvaluje nákup nového software – MS Office pro 1 stolní počítač na
obecním úřadě za cenu 5 640,-Kč včetně DPH.

7.

Bere na vědomí nabídku RADIA HANÁ na zajištění reklamy pro obec.

8.

Bere na vědomí nabídku na zpracování žádostí o dotace z Olomouckého
kraje na „Ježíšovy matičky“ a opravu památníku u rybníka v Lašťanech od
paní Magdy Štěpánkové a schvaluje dohodu o provedení práce za částku
5000,- Kč

9.

Bere na vědomí nabídku na výrobu 4 krojů pro „Ježíšovy matičky
z Bělkovic“ od paní Navrátilové Zdeny za cenu 12 000,-Kč bez DPH a
schvaluje objednání prací.

10.

Schvaluje poskytnutí finančních prostředků na akci Obecní ples 2016
pořádaný obcí do výše 50 000,-Kč.
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11.

Bere na vědomí nabídky na zpracování energetických průkazů budov ZŠ
Bělkovice a ZŠ Lašťany a schvaluje objednání zpracování 2 průkazů od
společnosti GREEN PENB s.r.o. za cenu 10 000,-Kč bez DPH.

12.

Schvaluje výpověď smlouvy B2B CENTRUM, a.s. o poskytování služeb
k zabezpečení provozu „Profil zadavatele“ a pověřuje starostu obce
podáním výpovědi.

13.

Schvaluje výrobu slavnostního praporu obce od paní Galáskové
Radoslavy ze Šternberka formou dohody o provedení práce za 16 000,-Kč
a částku na materiál do 7 000,-Kč.

14.

Schvaluje výpověď smlouvy o výpůjčce části pozemku parc. č. 404 v k.ú.
Lašťany uzavřené dne 12.11.2012 s se slečnou Evou Pavlinskou (nyní
Bednářovou).

15.

Schvaluje cenu stočného pro rok 2016 ve výši 25,- Kč / m3 pro občany a
pro podnikatelské subjekty (právnické i fyzické osoby). Cena je včetně
DPH. Splatnost k 30. 6. 2016. Stočné dále neplatí ti občané, kteří nemají
možnost připojení na kanalizaci ve vlastnictví obce.

16.

Bere na vědomí nabídky na realizaci opravy pomníku padlým ve světové
válce u rybníka v Lašťanech a schvaluje smlouvu o dílo se společností
Restaurování památek s.r.o. za cenu 58 000,-Kč včetně DPH. – viz příloha
č. 4.

17.

Schvaluje zvýšení počtu kmenových zaměstnanců údržby obce od 1. 4.
2016 na 4 osoby.

18.

Schvaluje odměnu za brigádu plavčíka od sezony 2016 na částku
100Kč/hodina.

19.

Bere na vědomí smlouvu o poradenské činnosti, zastupování a
optimalizaci pojistných smluv se společností IDEAS s.r.o a schvaluje
uzavření bezplatné smlouvy se společností IDEAS s.r.o.– viz příloha č.5.

20.

Schvaluje podání žádosti o dotaci na 3 zaměstnance zařazené do Veřejně
prospěšných prácí s nástupem od 1. 4. 2016.

21.

Schvaluje personální složení pracovní skupiny při tvorbě strategického
plánu rozvoje obce Bělkovice-Lašťany:
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1. Arbeit Michal
2. Pudel Jaroslav
3. Vanek Radim Ing.
4. Ondrušková Jitka Ing.
5. Zoula Josef Ing.
22.

Schvaluje personální změny v obsazení komise životního prostředí a
zemědělství následovně:
a) jmenuje předsedkyní komise životního prostředí a zemědělství
Mgr. Vendulu Turečkovou,
b) odvolává člena komise životního prostředí a zemědělství
RNDr. Tomáše Přikryla,
c) odvolává předsedu komise životního prostředí a zemědělství
pana Davida Hemalu,
d) jmenuje člena komise životního prostředí a zemědělství pana Davida
Hemalu.

Ing. Tomáš Němčic
starosta

Ing. Josef Zoula
místostarosta
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