Usnesení č. 23/2016
ze zasedání Rady obce Bělkovice-Lašťany dne 28. 11. 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
„Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Bělkovice-Lašťany“ a schvaluje
výběr a uzavření smlouvy s dodavatelem, společností EMPESORT s.r.o.,
IČ: 623 62 569, a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy za cenu 453
486,- Kč bez DPH – viz příloha č. 1.

3.

Schvaluje změnu rozpisu rozpočtu č. 14/2016 – viz příloha č. 2.

4.

Bere na vědomí žádost o zpřístupnění k pozemku parc. č. 663/1 v k.ú.
Bělkovice a souhlasí s vybudováním přístupového nájezdu a uložením
potrubí dostatečné dimenze pro průtok dešťových vod v délce do 4 metrů
v pozemku parc. č. 677/11 v k.ú. Bělkovice.

5.

Bere na vědomí výpověď z nájmu nebytových prostor v budově č.p. 139,
Bělkovice-Lašťany od pana L.P. k datu 4.1.2017.

6.

Schvaluje opatření vedoucí k nápravě vyplývající z auditu obce konaného
v roce 2016 za kontrolovaný rok 2015.

7.

Schvaluje uzavření

Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti

mezi obcí Bělkovice-Lašťany jako Obtížený a Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. jako Oprávněný na pozemcích parc. č. 293/2, 346/1,
351, 53/1, 117/1, 88/1, 1068/1 vše v k.ú. Bělkovice umístěním podzemního
komunikačního vedení za stanovenou sazbu (dle usnesení zastupitelstva
obce č. 1/2012) bez DPH a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy –
viz příloha č. 3.
8.

Schvaluje uzavření

Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti

mezi obcí Bělkovice-Lašťany jako Obtížený a Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. jako Oprávněný na pozemku parc. č. 865 v k.ú. Lašťany

umístěním podzemního komunikačního vedení za stanovenou sazbu (dle
usnesení zastupitelstva obce č. 1/2012) bez DPH a pověřuje starostu
obce podpisem smlouvy – viz příloha č. 4.
9.

Bere na vědomí aktualizaci směrnice č. 1/2015 o čerpání sociálního fondu
a schvaluje:
a) aktualizaci směrnice č. 1/2015 o čerpání sociálního fondu
b) směrnici k vedení pokladny č. 3/2016
- viz příloha č. 5.

10.

Schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 1501921824 s Českomoravský štěrk,
a.s. IČ: 255 02 247 na nákup kameniva ze Závodu Bělkovice – viz příloha
č. 6.

11.

Bere na vědomí informace o přerušení stavby víceúčelového hřiště od JM
Demicarr s.r.o. (zhotovitel) a schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o
dílo se společností JM Demicarr s.r.o., IČ 634 891 63 na realizaci stavby –
viz příloha č. 7.

12.

Schvaluje rozpočtový výhled na rok 2018 a 2019 – viz příloha č. 8.

13.

Schvaluje odměny členům komisí Rady obce Bělkovice-Lašťany
příloha č. 9.

Michal Arbeit
radní obce

Vyhotovil: Renata Biernacká
Dne: 5.12.2016

Ing. Tomáš Němčic
starosta

– viz

