Usnesení č. 10/2016
ze zasedání Rady obce Bělkovice-Lašťany dne 11.05. 2016
Rada obce Bělkovice–Lašťany:

1.

Bere na vědomí kontrolu plnění předchozího usnesení rady obce.

2.

Schvaluje plán odpisů ZŠ Bělkovice-Lašťany p.o. pro rok

2016 – viz

příloha č. 1.
3.

Schvaluje omezení provozu Mateřské školy Bělkovice-Lašťany v období
od 11. 7. 2016 – 21. 8. 2016 z důvodu čerpání dovolené zaměstnanců p.o..

4.

Bere na vědomí žádost pana Paucha o bezbariérový přístup do prodejny
masa v objektu č.p. 139 a doporučuje provozovateli připravit návrh řešení
možné realizace včetně finančních nákladů.

5.

Schvaluje dodatek č.1 k příkazní smlouvě č. P/2015/043 na vypracování
díla „Stezka pro chodce a cyklisty Dolany-Bělkovice-Lašťany“ s uvedením
změny termínu předání díla – viz příloha č. 2.

6.

Schvaluje

účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Bělkovice-

Lašťany, příspěvkové organizace za rok 2015 – viz příloha č. 3.
7.

Bere na vědomí zápis z interního auditu obce.

8.

Bere na vědomí závěrečný účet za rok 2015 dle příloh č. A – F,
inventarizaci a provedení přezkoumání hospodaření obce. Doporučuje
zastupitelstvu schválit závěrečný účet s výhradou.

9.

Schvaluje navýšení počtu administrativních zaměstnanců obce o 1
pracovníka od 1. 6. 2016 dle doporučení auditora.

10.

Schvaluje příjem dotace z dotačního programu Program památkové péče
v Olomouckém kraji z dotačního titulu č. 2 Obnova staveb drobné
architektury místního významu pro projekt Restaurování pomníku padlých
v obci Bělkovice-Lašťany, parc. č. 1248, v k.ú. Lašťany ve výši 29 000,Kč a pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy o dotaci.

11.

Schvaluje příjem dotace z dotačního programu Program kultury v
Olomouckém kraji z dotačního titulu č. 2 Podpora kulturních aktivit pro
projekt Ježíšovy matičky v obci Bělkovice-Lašťany ve výši 30 000,- Kč a
pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy o dotaci.

12.

Bere na vědomí informace starosty obce o získání dotací z Operačního
programu životního prostředí na 2 akce:
a) Rozšíření kapacity sběrového dvora Bělkovice-Lašťany ve výši 85%
uznatelných nákladů z předpokládané částky 786 500,- Kč včetně DPH.
b) Protipovodňová opatření Bělkovice-Lašťany ve výši 85% uznatelných
nákladů z předpokládané částky 3 183 852,-Kč včetně DPH.

13.

Zmocňuje starostu obce nakládat s finančními prostředky obce do výše
25 000,- Kč včetně DPH dle rozpočtu obce a v souladu se zákonem o
obcích v platném znění.

14.

Schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 53/1 v k.ú. Bělkovice.

15.

Bere na vědomí žádost o odkup části pozemku parc. č. 53/1 v k.ú.
Bělkovice a doporučuje zastupitelstvu obce neschválit záměr prodeje.

16.

Schvaluje provedení projektových prací na studii budovy ZŠ Lašťany a
studii tělocvičny od GARPEMMA,

s.r.o., IČ 28591682 za cenu celkem

20 000,- Kč bez DPH.
17.

Schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 198 v k.ú. Bělkovice.

18.

Schvaluje změnu rozpisu rozpočtu č. 4 – viz příloha č. 4.

19.

Schvaluje zástupce zadavatele pro výběrové řízení na akci „Rozšíření
kapacity sběrového dvora“ z Operačního programu životního prostředí
společnost jk grant s.r.o. IČ: 030 98 761 za cenu 10 000,- Kč bez DPH.

20.

Schvaluje finanční dar ve výši 20 000,- Kč členu jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce panu Liboru Bučkovi (r. 1984) , č.p. 137
Bělkovice.

21.

Ukládá zdravotně sociální komisi rady obce do 30.6.2016 prověřit možnost
jak pomoci rodině pana Libora Bučka.

22.

Schvaluje

zpracováním

výběru

nákupu

malotraktoru

a

pověřuje

místostarostu se zahájením výběrového řízení.
23.

Bere na vědomí nabídky na zpracování opravy splaškové kanalizace před
minimarketem bez-výkopovou technologií a schválit společnost BMH spol.
s r.o. IČ: 428 69 668 za cenu 34 080,-Kč bez DPH.

24.

Bere

na

vědomí

nabídky

na

zpracování

prováděcí

projektové

dokumentace na zpracování výměny a opravy vytápění v budově
„Parlamentu“ a schválit společnost TERMODIS s.r.o., IČ: 253 56 950
provedením prací za cenu 13 000,- Kč bez DPH.
25.

Schvaluje pořádání Jarního festivalu hudby v areálu hřiště obcí BělkoviceLašťany dne 14. 5. 2016 a schvaluje pronájem stanu 10x15 m včetně
poplatků za hudební produkci do maximální výše 30 000,- Kč. Akce
proběhne za bezplatné spoluúčasti spolků: Mysliveckého sdružení, HC
Bělkovice-Lašťany a Tvořeníčka.

26.

Schvaluje uzavření darovací smlouvy s Českomoravský štěrk, a.s. IČ: 255
02 247 na částku 15 000,- ve prospěch obce na pořádání kulturních akcí –
viz příloha č. 5.

27.

Schvaluje odeslání výzvy k plnění ustanovení smlouvy subjektu SK
Bělkovice-Lašťany a pověřuje starostu obce odesláním výzvy.

28.

Revokuje usnesení č 9/2016 bod 16.
původní znění:
Souhlasí se spolupořadatelstvím na Tour de Beer dne 23.04.2016 v areálu
hřiště v Lašťanech a bezplatným užíváním prostor spolky (TJ Sokol BělkoviceLašťany, Myslivecké sdružení Bělkovice-Lašťany, SK Bělkovice-Lašťany).
nové znění:
Souhlasí se spolupořadatelstvím na Tour de Beer dne 23.04.2016 v areálu
hřiště v Lašťanech a bezplatným užíváním prostor spolky (TJ Sokol BělkoviceLašťany, Myslivecké sdružení Bělkovice-Lašťany).

Ing. Josef Zoula
místostarosta

Ing. Tomáš Němčic
starosta

