Usnesení č. 11/2016
ze zasedání Rady obce Bělkovice-Lašťany dne 25.05. 2016
Rada obce Bělkovice–Lašťany:

1.

Bere na vědomí kontrolu plnění předchozího usnesení rady obce.

2.

Schvaluje uzavření pachtovní smlouvy mezi obcí Bělkovice-Lašťany a
s panem Martinem Krbečkem na pozemcích parc. č. 1210/1, 1210/2,
1210/3, 1086 vše v k.ú. Bělkovice a pozemků parc. č. 1115 a 1116 vše
v k.ú. Lašťany – viz příloha č. 1.

3.

Schvaluje

zajištění

odvozu

asfaltových

ker

od

společnosti

KOMUNIKACE.CZ s.r.o. za cenu 20 000,-Kč včetně DPH.
4.

Jmenuje dvě komise pro výběr zhotovitele:
a) opravy Kaple Panny Marie Čenstochovské na pozemku parc. č. 1228
v k.ú. Bělkovice, na kterou byla získána dotace z Ministerstva zemědělství
do výše 70%
b) Dodávka víceúčelového malotraktoru pro obec Bělkovice-Lašťany - viz
příloha č. 2.

5.

Bere na vědomí záměr prodeje pozemků parc. č. 1124/2, 1247 a 1116 vše
v k.ú. Lašťany.

6.

Souhlasí

s pořádáním taneční zábavy dne 09.07.2016 v areálu hřiště

Bělkovice-Lašťany od 19:00 - 02:00 hodin pouze v případě dohody o
pronájmu s nájemcem areálu, Sportovní klub Bělkovice-Lašťany, z.s.
7.

Souhlasí s užíváním prostor pro akci po svatebním obřadu na části
pozemku parc. č. 1210/1 v k.ú. Bělkovice ve dnech 25.6 - 26.6.2016
panem Janem Ondráškem ze Samotišek. Akce bude probíhat bez rušení
nočního klidu okolních obyvatel a místo bude uklizeno a posečeno před
akcí i po ní.

8.

Bere na vědomí záměr odkoupení části pozemku kolem chaty č. 41
pozemek parc. č. 1140 v k.ú. Lašťany.

9.

Souhlasí s povolením stání nákladního automobilu na pozemku parc. č.
328 v k.ú. Lašťany (před koupalištěm) po dobu max. 3 dnů, a to od 1.6. 3.6.2016 z důvodu výstavby rodinného domu na pozemku parc. č. 445/1
v k.ú. Lašťany.

10.

a) Schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Olomouckým krajem
a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. Účelem je částečná úhrada
neinvestičních nákladů na vybavení JSDH ve výši 14 000,-Kč.
b) Přijímá dotace na přeladění spojových prostředků, obměnu baterií
přenosných radiostanic, pořízení výjezdového tabletu pro zajištění navigace
na místo zásahu a na doplnění počtu přenosných radiostanic.
c) Schvaluje spolufinancování obce ve výši 18 500,- Kč dle článku II odst.
2 smlouvy. - viz příloha č. 3.

11.

Jmenuje členem komise pro rozvoj obce a výstavbu paní Ivetu
Mikoškovou.

12.

Jmenuje členem komise pro kulturu a sport paní Kateřinu Traganovou.

13.

Neschvaluje žádost pana Martina Ondrušky o umístění včelstev a výsadby
ovocných stromů na obecní pozemek parc. č. 339/1 v k.ú. Lašťany.

14.

Revokuje usnesení RO č. 10 bod 17.
původní: Schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 198 v k.ú.
Bělkovice.
nové: Schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 189 v k.ú.
Bělkovice.

Ing. Josef Zoula
místostarosta

Ing. Tomáš Němčic
starosta

