Usnesení č. 19/2016
ze zasedání Rady obce Bělkovice-Lašťany dne 29. 9. 2016
Rada obce Bělkovice–Lašťany:

1.

Bere na vědomí kontrolu předchozího usnesení rady obce.

2.

Bere na vědomí zápis komise pro rozvoj obce a výstavbu – viz příloha č.1.

3.

Bere na vědomí informaci z komise pro hodnocení nabídek na akci
„Výstavba zpomalovacích prahů na místní komunikaci 21b - Bělkovice –
Lašťany“ a schvaluje výběr a uzavření smlouvy s dodavatelem,
společností s Brodacký Antonín s.r.o., IČ: 286 54 501, a pověřuje starostu
obce podpisem smlouvy za cenu 114 210,56 Kč bez DPH – viz příloha č. 2.

4.

Bere na vědomí žádost SDH o zpracování studie novostavby hasičské
zbrojnice a veřejného prostoru paloučku a akátí a neschvaluje zpracování
studie hasičské zbrojnice a veřejného prostranství za cenu 69 000,- včetně
DPH.

5.

Jmenuje komisi veřejné zakázky „Rekonstrukce sportovního povrchu
víceúčelové hřiště Bělkovice - Lašťany“ – viz příloha č. 3.

6.

Schvaluje

zpracováním

a

administrací

veřejné

zakázky

na

akci

„Rekonstrukce sportovního povrchu víceúčelové hřiště Bělkovice-Lašťany“
ing. Jana Dobiáše IČ: 03370542 za cenu 15 000,- Kč včetně DPH a
pověřuje starostu obce podpisem příkazní smlouvy - viz příloha č. 4.
7.

Schvaluje změnu rozpisu rozpočtu č. 10/2016 – viz příloha č. 5.

8.

Bere na vědomí nabídky na zpracování žádostí o dotaci z MMR na
realizaci dětských prvků v obci a schvaluje podáním žádosti společnost
Innova Int. s.r.o., IČ: 27857255, bezplatně.

9.

Schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k Příkazní smlouvě s Regionální
agenturou rozvoje střední Moravy, sdružení č. P/2015/043 na vypracování
díla „Stezka pro chodce a cyklisty Dolany-Bělkovice-Lašťany“ s uvedením
změny termínu předání díla – viz příloha č. 6.

10.

Souhlasí se spolupořadatelstvím obce Bělkovice-Lašťany na Tour de Beer
dne 15.10.2016 v areálu koupaliště Bělkovice-Lašťany a bezplatným
užíváním prostor organizátora akce pana Jiřího Kaňkovského a TJ Sokol
Bělkovice-Lašťany.

11.

Schvaluje uzavření dodatku č. 1 se společností DIMATEX CS, spol. s r.o.,
IČ: 432 24 245 z důvodu nastavení nových obchodních podmínek
spolupráce na svozu kontejnerů s textilem v obci - viz příloha č. 7.

12.

Souhlasí s umístěním doručovací schránky od České pošty, s.p.
na pozemku parc. č. 941/2 v k.ú. Bělkovice pro občany bydlící trvale v
chatách.

13.

Bere na vědomí informaci starosty obce o podání žádosti o dotaci do
druhého vyhlašovaného kola výzvy z MŠMT na opravu víceúčelového
hřiště v Bělkovicích-Lašťanech k datu 23.10.2016.

14.

Bere na vědomí výpověď z nájmu ordinace praktického lékaře z důvodu
odchodu do důchodu MUDr. Jarmily Radmacherové v budově č.p. 509
v Lašťanech, od společnosti Klinika OPRAL s.r.o.

Ing. Josef Zoula
místostarosta

Vyhotovil: Ing. Tomáš Němčic
Dne: 6.10.2016

Ing. Tomáš Němčic
starosta

