Usnesení č. 17/2016
ze zasedání Rady obce Bělkovice-Lašťany dne 1. 9. 2016
Rada obce Bělkovice–Lašťany:

1.

Schvaluje program zastupitelstva obce č. 4/2016 – viz příloha č. 1.

2.

Bere na vědomí informace z komise sociální a zdravotní o současné
situaci člena JSDH obce Bělkovice-Lašťany pana L.B., který utrpěl
závažná poranění.

3.

Bere na vědomí nabídky na dodávku a implementaci nového informačního
systému obce a schvaluje nákup informačního systému KEO od
společnosti

A L I S spol. s r.o. IČ: 006 72 416 za cenu 79 080,-Kč bez

DPH s ročním udržovacím poplatkem 25 690,- Kč bez DPH (splatným až v
roce 2018).
4.

Bere na vědomí smlouvu o právu provést stavbu s Olomouckým krajem
na pozemku parc. č. 117/1 v k.ú. Bělkovice při realizaci průtahu obce a
doporučuje zastupitelstvu obce schválit předmětnou smlouvu – viz příloha
č. 2.

5.

Bere na vědomí smlouvu o budoucí darovací smlouvě s Olomouckým
krajem na darování pozemků dotčených budoucí stavbou komunikace a
doporučuje zastupitelstvu obce schválit předmětnou smlouvu – viz příloha
č. 3.

6.

Schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy o dílo s Brodacký Antonín s.r.o. IČ: 286
54 501 – viz příloha č. 4.

7.

Schvaluje finanční dar panu P. K. na reprezentaci obce při střeleckých
závodech IPSC na Mistrovství Evropy konaném v Maďarsku ve výši 5 000,Kč včetně DPH.

8.

Bere na vědomí nabídku na zpracování projektu a následné podání
žádosti o dotaci na obnovu vodních a mokřadních biotopů v Lašťanech,
která je 100% hrazena z dotačních prostředků SFŽP a schvaluje příkazní

smlouvu se společností TVORBA KRAJINY s.r.o. IČ: 293 11 268

- viz

příloha č. 5.
9.

Schvaluje pořádání 2 hasičských soutěží ve dnech 10. a 11. září 2016 na
koupališti v Bělkovicích-Lašťanech, a to od 9:00 hod. do 20:00 hodin.
Pořadatel akce zajistí bezpečí osob pohybujících se v areálu koupaliště.

10.

Bere na vědomí žádost pořadatele o pořádání závodu o „Chlašťanský
pohár“ a schvaluje konání předmětného závodu (projížďky mopedů) za
podmínek zabezpečení vstupu do trasy závodu, zajištění bezpečnosti
místního provozu a ukončení hudební produkce do 23:00 hodin v areálu
hřiště, a to vše s odpovědností pořadatelů za průběh celé akce.

11.

Schvaluje podání žádosti o dotaci ze SFŽP na zateplení MŠ v Bělkovicích
v další výzvě – podzim 2016.

Ing. Josef Zoula

Ing. Tomáš Němčic

místostarosta

starosta

Vyhotovila: Biernacká Renata
Dne: 7.9.2016

