Usnesení č. 20/2016
ze zasedání Rady obce Bělkovice-Lašťany dne 12. 10. 2016
Rada obce Bělkovice–Lašťany:

1.

Bere na vědomí kontrolu předchozího usnesení rady obce.

2.

Bere na vědomí informaci z komise pro hodnocení nabídek na akci
„Oprava místní komunikace k mateřské škole“ a:
1. schvaluje výběr a uzavření smlouvy s dodavatelem, společností
STRABAG a.s. IČ: 608 38 744, a pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy za cenu 2 460 585,45 Kč bez DPH – viz příloha č. 1a.
2. vylučuje uchazeče DRAPLSTAV GROUP s.r.o. IČ: 014 92 853 z důvodů
nesplnění podmínek zadávacího řízení a pověřuje starostu obce podpisem
příslušného rozhodnutí – viz příloha 1b.

3.

Bere na vědomí informaci z komise pro hodnocení nabídek na akci
„Rekonstrukce sportovního povrchu víceúčelového hřiště BělkoviceLašťany“ a schvaluje výběr a uzavření smlouvy s dodavatelem,
společností JM Demicarr s.r.o. IČ: 634 89 163, a pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy za cenu 1 681 640 Kč včetně DPH – viz příloha č. 2.

4.

Schvaluje změnu rozpisu rozpočtu č. 11/2016 – viz příloha č. 3.

5.

Bere na vědomí nabídky na zpracování žádostí o dotaci ze 47 výzvy IROP
na realizaci přístavby a nástavby ZŠ Lašťany a schvaluje podáním žádosti
a administrací paní Mgr. Miroslavu Pilařovou, IČ: 764 29 750 za cenu
50 000,- Kč včetně DPH.

6.

Bere na vědomí bezúplatný převod 4 ks hasičských přileb a svítilen od
HZS Olomouckého kraje pro potřeby obce – viz příloha č. 4.

7.

Bere na vědomí informace o aktuálním finančním vyrovnání dluhu pana
T.Z. za pronájem budovy č.p. 248 („Parlament“).

8.

Bere na vědomí nabídku na zpracování projektové dokumentace a na
revitalizaci dětského bazénu a schvaluje uzavření smlouvy se společností
GHC Invest, s.r.o. IČ: 604 64 496 na zpracování projektové dokumentace
včetně inženýrské činnosti za částku 49 800,- Kč bez DPH - viz příloha č.
5.

9.

Revokuje usnesení č. 19/2016 bod č. 12.
Původní znění:
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.
Nové znění:
Souhlasí s umístěním doručovací schránky od České pošty, s.p.
na pozemku parc. č. 1062 v k.ú. Bělkovice pro občany bydlící trvale v
chatách.

10.

Schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy o dílo s Brodacký Antonín s.r.o. IČ: 286
54 501 – viz příloha č. 6.

Ing. Josef Zoula
místostarosta

Vyhotovil: Renata Biernacká
Dne: 19.10.2016

Ing. Tomáš Němčic
starosta

