Usnesení č. 24/2016
ze zasedání Rady obce Bělkovice-Lašťany dne 19. 12. 2016
Rada obce Bělkovice–Lašťany:

1.

Bere na vědomí kontrolu předchozího usnesení rady obce.

2.

Schvaluje položkový rozpis rozpočtu na rok 2017 – viz příloha č. 1.

3.

Schvaluje změnu rozpisu rozpočtu č. 15/2016 – viz příloha č. 2.

4.

Bere na vědomí nabídku na zpracování výběrového řízení na nákup lesní
techniky z dotace Ministerstva zemědělství a schvaluje příkazní smlouvu
s AZ zakázka s.r.o. za cenu 20.000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu
obce podpisem smlouvy – viz příloha č. 3.

5.

Bere na vědomí nabídku na nákup software CODEXIS online a schvaluje
servisní smlouvu nákup od ATLAS consulting spol. s r.o. za cenu 49 610,Kč včetně DPH – viz příloha č. 4.

6.

Schvaluje odměnu řediteli Základní školy a Mateřské školy BěkoviceLašťany, p.o., ve výši 10 000,- Kč. Odměna bude hrazena z rozpočtu
přímých nákladů přiznaných Krajským úřadem Olomouckého kraje.

7.

Bere na vědomí nabídku na zpracování žádostí o dotace z Ministerstva
pro místní rozvoj (místní komunikace, demolice) a schvaluje zajištěním
služeb od M. Š. – EUROPROJECT, IČ: 404 08 809, za cenu 24 000,- Kč
bez DPH.

8.

Bere na vědomí ukončení nájmu nebytových prostor budovy č.p. 139
(řeznictví) a

schvaluje ukončení nájmu s L.P. dohodou

k datu

31.12.2016.
9.

Schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor části budovy č.p. 139 na
prodejnu řeznictví.

10.

Schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor části budovy č.p. 509 na
ordinaci lékaře.

11.

Schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace z Olomouckého kraje za
uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo územní obvod jejího
zřizovatele ve výši 21 710,- Kč.

12.

Schvaluje uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu mezi obec BělkoviceLašťany jako „nájemce“ či „budoucí povinný“ a Povodí Morava, s.p. jako
„pronajímatel“ či budoucí oprávněný“ na část pozemku parc. č. 1071 v k. ú.
Bělkovice o rozloze 7 m2 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy - viz
příloha č. 5.

13.

Schvaluje uzavření Příkazní smlouvy na technický dozor investora a
bezpečnost práce na akci Oprava místní komunikace k mateřské škole“ a
„ Oprava dešťové kanalizace k MŠ Bělkovice-Lašťany“ s NELL PROJEKT
s.r.o. IČ: 292 09 081 ve výši 45 000,- Kč bez DPH. – viz příloha č. 6.

14.

Schvaluje aktualizaci smlouvy o nájmu s Junák - český skaut z důvodu
změny sídla a statutárního zástupce – viz příloha č. 7.

15.

Schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. P/2015/043
s Regionální agenturou pro rozvoj střední Moravy, sdružení IČ: 646 31 109
– viz příloha č. 8.

16.

Schvaluje vyřazení předmětů z majetku obce, dle návrhu inventarizační a
likvidační komise – viz příloha č. 9.

17.

Schvaluje plán inventur obce za rok 2016.

18.

Bere na vědomí informaci z komise pro hodnocení nabídek na akci
„Oprava dešťové kanalizace k MŠ Bělkovice-Lašťany“ a schvaluje výběr a
uzavření smlouvy s dodavatelem, společností LB 2000 s.r.o., IČ: 646 18
081, a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy za cenu 547 365,53 Kč
bez DPH – viz příloha č. 10.

19.

Schvaluje komisi pro veřejnou zakázku „Lesní technika pro obec
Bělkovice-Lašťany“ - viz příloha č. 11.

Michal Arbeit
radní obce

Vyhotovil: Ing. Tomáš Němčic
Dne: 26.12.2016

Ing. Tomáš Němčic
starosta

