Usnesení č. 14/2016
ze zasedání Rady obce Bělkovice-Lašťany dne 13. 7. 2016
Rada obce Bělkovice–Lašťany:

1.

Bere na vědomí kontrolu plnění předchozího usnesení rady obce.

2.

Bere na vědomí informaci z komise pro hodnocení nabídek na akci
„Rozšíření kapacity sběrného dvora Bělkovice-Lašťany“ a schvaluje
výběr a uzavření smlouvy s dodavatelem, společností SDO Technika
s.r.o., IČ: 294 46 619, a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy za
cenu 619 000,- Kč bez DPH – viz příloha č. 1.

3.

Bere na vědomí informaci z komise pro hodnocení nabídek na akci
„Protipovodňová opatření obce Bělkovice-Lašťany“ a schvaluje výběr
a uzavření smlouvy s dodavatelem, společností EMPEMONT s.r.o., IČ:
277 72 179, a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy za cenu 2 403
408,- Kč bez DPH – viz příloha č. 2.

4.

Bere na vědomí informaci z komise pro hodnocení nabídek na akci
„Oprava místní komunikace č. 17b(Na stránce) – Bělkovice-Lašťany“ a
schvaluje výběr a uzavření smlouvy s dodavatelem stavby, společností
STRABAG a.s., IČ: 608 38 744, a pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy za cenu 755 355,21 Kč bez DPH – viz příloha č. 3.

5.

Bere na vědomí informaci z komise pro hodnocení nabídek na akci
„Oprava kaple P.M. Čenstochovské , parc. č. 1228, k. ú. Bělkovice“ a
schvaluje výběr a uzavření smlouvy s dodavatelem, panem Janem
Hlavou, IČ: 732 52 701 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy za
cenu 228 700,- Kč bez DPH – viz příloha č. 4.

6.

Bere na vědomí informaci z komise pro hodnocení nabídek na akci
„Výměna vzduchotechnické jednotky, doplnění odsávací digestoře a
regulace odtahů“ a schvaluje výběr a uzavření smlouvy s dodavatelem,
panem Jiřím Kouřilem, IČ: 483 86 740 a pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy za cenu 378 032,- Kč bez DPH – viz příloha č. 5.

7.

Bere na vědomí záměr směny části pozemku parc. č. 68/1 v k.ú. Lašťany
za část pozemku parc. č. 730 v k.ú. Lašťany.

8.

Schvaluje krátkodobý pronájem části pozemku parc. č. 2346/1 v k.ú.
Dolany u Olomouce o výměře 30m2 (vedle restaurace „Podskalí“) za cenu
3000,-Kč od 19.7.2016 – 18.8.2016.

9.

Schvaluje:
a) záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2346/1 v k.ú. Dolany u
Olomouce o výměře 30 m2 (část pozemku vedle budovy rest. „Podskalí“) a
b) záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2346/1 v k.ú. Dolany u
Olomouce o výměře 25m2 (pod pódiem) na kulturní akce.

10.

Bere na vědomí zápis komise pro rozvoj obce a výstavby – viz příloha č.6.

11.

Bere na vědomí zápis komise zdravotní a sociální a projedná tento zápis
na dalším jednání rady obce společně s

předsedkyní komise paní

Skarupskou – viz příloha č. 7.
12.

Schvaluje podání žádosti o dotace:
a) na IROP – Nástavba a přístavba ZŠ Lašťany
b) na OPŽP – Domovní kompostéry

13.

Schvaluje uzavřít smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření obce se
společností DIRECT ECONOMY a.s. IČ 262 06 714 za cenu 23 750,-Kč
bez DPH a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy – viz příloha č. 8.

14.

Schvaluje odměnu řediteli Základní školy a Mateřské školy BělkoviceLašťany, p.o. ve výši 10 000,- Kč – viz příloha č. 9.

15.

Bere na vědomí žádost o uložení asfaltového recyklátu na komunikaci na
pozemku parc. č. 1014/1 od manželů Stratilových a souhlasí s opravou
komunikace na náklady žadatelů.

16.

Schvaluje zpracování a odvoz materiálu z mezideponie „u houpačky“ od
společnosti KOMUNIKACE.CZ s.r.o. IČ: 039 71 694 do výše 30 000,- Kč
bez DPH.

17.

Schvaluje uložení zeminy za 90Kč/t, betonu za 100Kč/t a asfaltu za
200Kč/t vše bez DPH ze stavby obce u společnosti Maletínský pískovec,
spol. s.r.o. IČ: 258 72 354.

18.

Bere na vědomí:
a)

Protokol z veřejnosprávní kontroly Základní školy

a Mateřské školy

Bělkovice-Lašťany, p.o.
b) Zápis z kontroly nahrazující interní audit obce Bělkovice-Lašťany.
19.

Schvaluje uzavření licenční smlouvy k užívání softwarové aplikace pro
tvorbu a evidenci usnesení zastupitelstva obce s Mgr. Miroslavem Pizurem
za částky:
a) zřízení služby 6000,-Kč
b) servis technické podpory 3000,- Kč/rok –viz příloha č. 10.

20.

Schvaluje uzavření příkazní smlouvy na výkon technického dozoru
investora(TDI) a BOZP při realizaci akce „ Bělkovice-Lašťany – oprava
chodníků od Parlamentu ke kapličce“

se společností NELL PROJEKT

s.r.o. IČ: 292 09 081 za částku 20 000,- Kč bez DPH – viz příloha č. 11.
21.

Schvaluje objednání zajištění prací na el. rozvodech v MŠ BělkoviceLašťany u pana Petra Brykse IČ: 436 12 652 do částky 40 000,- Kč bez
DPH.

22.

Jmenuje komisi veřejné zakázky „Výstavba zpomalovacích prahů na
komunikaci č. 21b – Bělkovice-Lašťany“ – viz příloha č. 12 .

23.

Jmenuje:
a) předsedu komise pro rozvoj obce a výstavbu pana Jaroslava Pudela.
b) členku komise pro rozvoj obce a výstavbu paní Ing. Jitku Ondruškovou.

24.

Schvaluje prodej použitých a původních dlaždic (50cmx50cm) ze starých
chodníků od „Parlamentu k Lipám“ za cenu 5,- Kč za 1 kus.

Ing. Josef Zoula

Ing. Tomáš Němčic

místostarosta

starosta

