Usnesení č. 9/2016
ze zasedání Rady obce Bělkovice-Lašťany dne 27.04. 2016

Rada obce Bělkovice–Lašťany:

1.

Bere na vědomí kontrolu plnění předchozího usnesení rady obce.

2.

Schvaluje ceny vstupného na koupališti pro rok 2016 takto:
celodenní vstup: dospělí 60,- Kč, děti 30,- Kč
vstup po 17 hodině (zlevněný): dospělí 30,- Kč, děti 15,-Kč
5. denní vstup: dospělý 240,- Kč, děti 120,- Kč
10. denní vstup: dospělý 460,- Kč, děti 230,- Kč

3.

Bere na vědomí žádost paní Dagmar Čapkové členky finančního výboru o
vzdání se odměny za členství ve finančním výboru.

4.

Bere na vědomí dodatek k žádosti o koupi nemovitosti na splátky od paní
Stejskalové

a

doporučuje

zastupitelstvu

obce

neschválit

platbu

nemovitosti splátkou.
5.

Schvaluje odkoupení kovové konstrukce pana Josefa Hemaly pro zřízení
přístřešku na kola pro zaměstnance za cenu 1000,-Kč včetně DPH.

6.

Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní ze dne 5. 1.
2016 uzavřené s Dopravní projektování, spol. s r.o. IČ: 002 98 654 a
pověřuje starostu obce podepsáním dodatku č. 1 – viz příloha č. 1.

7.

Bere na vědomí žádost paní Zavadilové o odkoupení pozemku parc. č.
1112/2 v k.ú. Lašťany.

8.

Schvaluje nákup 10 výtisků Hanáckého kalendáře pro rok 2017 za cenu
1000,-Kč od pana Pavla Pospěcha z vydavatelství Společnost přátel
vesnice a malého města.

9.

Bere na vědomí nabídku daňového a ekonomického poradenství a
schvaluje objednání služby od Ing. Bc. Renaty Žmolíkové IČ: 746 25 098
– viz příloha č. 2.

10.

Schvaluje vzor smlouvy o využívání systému nakládání s komunálním
odpadem pro podnikatele a pověřuje starostu obce podepsáním těchto
typů smluv – viz příloha č. 3.

11.

Bere na vědomí nabídku společnosti Osigeno s.r.o. na zpracování veřejné
zakázky na výběr projektanta na přístavbu ZŠ v Lašťanech a schvaluje
zajištění výběrového řízení společnost Osigeno s.r.o. IČ: 27761746 za
cenu 18 000,- Kč bez DPH. – viz příloha č. 4.

12.

Schvaluje provedení výběru zhotovitele beach volejbalového hřiště a
jmenuje hodnotící komisi pro výběr dodavatele stavby – viz příloha č. 5.

13.

Schvaluje pořádání akce „Pálení čarodějnic“ u rybníka v Lašťanech dne
30.04.2016, dle žádosti organizátora pana Karla Brykse.

14.

Schvaluje záměr pronájmu pozemku parc. č. 701/2 v k.ú. Bělkovice
z důvodu uzavření dodatku č. 2 – viz příloha č. 6.

15.

Bere na vědomí nabídky na opravy příčných překopů na „Fatkově“ a části
místní komunikace k MŠ Bělkovice a schvaluje předmětné opravy od
KOMUNIKACE.CZ s.r.o. IČ: 039 71 694 za cenu 55 000,- Kč bez DPH.

16.

Bere na vědomí nabídky vstupní a roční revize vybavení dětských hřišť a
schvaluje objednání vstupní a roční revize nových hřišť obce u ing. Jiřího
Čápa , IČO 60607599.

17.

Schvaluje nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu s Povodím Moravy s.p. na
část pozemku parc. č. 1071 v k .ú. Bělkovice pro stavbu komunikace k MŠ
Bělkovice – viz příloha č. 7.

Ing. Josef Zoula
místostarosta

Ing. Tomáš Němčic
starosta

