Usnesení č. 12/2016
ze zasedání Rady obce Bělkovice-Lašťany dne 8. 6. 2016
Rada obce Bělkovice–Lašťany:

1.

Schvaluje program zastupitelstva obce – viz příloha č. 1.

2.

Bere na vědomí kontrolu plnění předchozího usnesení rady obce.

3.

Bere na vědomí informaci z komise pro hodnocení nabídek na akci
„Bělkovice-Lašťany – oprava chodníků od „Parlamentu ke kapličce“ a
schvaluje výběr a uzavření smlouvy s dodavatelem stavby, společností
Brodacký Antonín s.r.o. IČ:

268 54 501,

a pověřuje starostu obce

podpisem smlouvy za cenu 1 014 896,68 Kč bez DPH – viz příloha č. 2.
4.

Schvaluje nákup malotraktoru dle doporučení hodnotící komise za cenu
137 940,- Kč včetně DPH od společnosti ENERGREEN PROJEKT s.r.o.,
IČ: 268 80 342 a pověřuje starostu podpisem smlouvy – viz příloha č. 3.

5.

Schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Computer Media s.r.o., IČ: 269
19 974, a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo na zajištění tisku
zpravodaje viz příloha č. 4.

6.

Schvaluje uzavření dodatku č. 1 se společností VISSO s.r.o. IČ 258 93
173, na zajištění dešťové kanalizace v silnici III/44437 – viz příloha č. 5.

7.

Schvaluje uzavření dodatku č. 1 se společností Dopravní projektování,
spol. s.r.o., IČ: 253 61 520, na projektové práce, bez finančního navýšení viz příloha č. 6.

8.

Bere na vědomí nabídky na zpracování energetické studie využití budov
Parlamentu č. p. 248 a budovy obecního úřadu č. p. 139 a schvaluje
objednávku zajištění studie od společností Enupro s.r.o. IČ: 015 25 662 za
cenu 14 280,- Kč bez DPH.

9.

Schvaluje změnu rozpisu rozpočtu č. 5/2016 – viz příloha č. 7.

10.

Souhlasí s přihlášením do soutěže „Dobráci roku“.

11.

Bere na vědomí nabídky na zpracování žádosti o dotaci na biologicky
rozložitelný odpad – domácí kompostéry z OPŽP a schvaluje uzavření
příkazní smlouvy se společností ENVIPARTNER, s.r.o. IČ: 283 58 589, za
cenu 40 000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu obce podepsat smlouvu.

12.

Bere na vědomí nabídky na realizaci opravy rozvodů elektra v prodejně
řeznictví Pauch a schvaluje provedením prací pana Petra Brykse IČ: 436
12 652, za částku 42 249,30 Kč bez DPH.

13.

Schvaluje zajištění přístřešku na autobusové zastávce u Parlamentu od
společnosti GROZA s.r.o. IČ: 258 18 741 za cenu 39 300,- Kč bez DPH.

14.

Schvaluje prodej použitých a původních dlaždic (30cmx30cm) z prostoru
před Parlamentem za cenu 3,- Kč za 1 kus dlaždice.

Ing. Josef Zoula
místostarosta

Ing. Tomáš Němčic
starosta

