Usnesení č. 3/2017
ze zasedání Rady obce Bělkovice-Lašťany dne 2. 2. 2017
Rada obce Bělkovice–Lašťany:
1.

Bere na vědomí program zastupitelstva obce dne 16.02.2017 – viz příloha č. 1.

2.

Bere na vědomí kontrolu předchozího usnesení rady obce.

3.

Schvaluje směrnici o cestovních náhradách č.1/2017 – viz příloha č. 2.

4.

Schvaluje uzavření darovací smlouvy s příspěvkovou organizací Domov pro seniory
Červenka, IČ: 750 04 402 na částku 5 000,- Kč – viz příloha č. 3.

5.

Stanovuje cenu stočného pro rok 2017 ve výši 26,- Kč / m3 pro občany a pro
podnikatelské subjekty (právnické i fyzické osoby). Cena je včetně DPH. Splatnost k
30. 6. 2017. Stočné dále neplatí ti občané, kteří nemají možnost připojení na
splaškovou kanalizaci ve vlastnictví obce.

6.

Bere na vědomí výpověď z nájmu kiosku v areálu koupaliště v Bělkovicích-Lašťanech
ke dni 25. 1. 2017 nájemce pana R.V. dle Smlouvy o pronájmu nebytových prostor.

7.

Schvaluje podání 2 žádostí o dotace z Ministerstva zemědělství (70% dotace):
- žádost o opravu křížů v obci Bělkovice-Lašťany s předpokládanými celkovými
náklady do 270 tisíc Kč včetně DPH,
- žádost o pasivní místa odpočinku s předpokládanými celkovými náklady do
200 tisíc Kč včetně DPH.

8.

Schvaluje podání žádostí o dotaci z Olomouckého kraje (50% dotace):
- žádost o dotaci na matičky v Bělkovicích a Lašťanech s předpokládanými
náklady do 65 tisíc Kč včetně DPH,
- žádost o dotaci na motorovou stříkačku pro jednotku SDH s předpokládanými
celkovými náklady do 141 tisíc Kč včetně DPH.

9.

Bere na vědomí nabídky na zpracování projektové dokumentace na úpravu
nemovitosti a dobudování přípojek IS na pozemku parc.č. 137/2 v k.ú. Lašťany a
schvaluje zpracováním projektové dokumentace společnost GARPEMMA, s.r.o. IČ:
2859168 za částku 59 750,-Kč bez DPH v termínu do 105 dnů od objednání prací.

10.

Schvaluje uzavřít smlouvy o právu provést stavbu na akci: “Bezbarierové chodníky
v obci“ na kterých bude provedena stavba chodníků, s těmito vlastníky pozemků:
a) pan P. Č. a paní A. Č. na části pozemků parc. č. 736, 737 a 739 vše v K.ú. Lašťany
- viz příloha č.4a)

b) pan L. F. na část pozemku parc. č. 742 v k.ú. Lašťany – viz příloha č. 4b),
c) pan L. V. a paní V. V. na část pozemku parc. č. 750 v k.ú. Lašťany – viz příloha č. 4c),
d) pan S. P. na část pozemku parc. č. 745 v k.ú. Lašťany - viz příloha č. 4d),
e) paní H. T. na část pozemku parc. č. 752 v k.ú. Lašťany - viz příloha č. 4e),
f) paní J. D. a P. J. na část pozemku parc. č. 850 v k.ú. Lašťany - viz příloha č. 4f),
a pověřuje starostu obce k podpisu smluv.
11.

Schvaluje uzavřít smlouvu o právu provést stavbu na akci: “Úpravy místních
komunikací v obci Bělkovice-Lašťany“ s paní I.J. a panem J.J. na část pozemku parc.
č. 730 v k.ú. Lašťany, kde bude realizována oprava chodníku a pověřuje starostu
obce k podpisu smlouvy – viz příloha č. 5.

12.

Schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Přístavba a nástavba objektu
Základní školy č.p. 373, Bělkovice-Lašťany“ s SPZ DESIGN, s. r. o. IČ: 278 31 132, na
prodloužení termínu odevzdání PD pro realizaci stavby, a to do 01.03.2017 a
pověřuje starostu obce podpisem Dodatku č. 1 – viz příloha č. 6.

13.

Bere na vědomí informace pana R. L. o konání akce dne 21.01.2017 u rybníka v
Lašťanech a nedůstojném chování lidí u kapličky v Lašťanech a souhlasí s tím, že
pokud bude pořádána další akce v okolí rybníka v Lašťanech nebude nikomu
umožněno užívat prostory kaple.

14.

Bere na vědomí informace pana R. L. o výzvách na získání dotací z Ministerstva
zemědělství na opravu památek a opravu polních cest. Výzvami na získání dotací se
vedení obce již zabývá.

15.

Souhlasí s užitím znaku obce při pořádání „Bělkovické dvacítky“ a převzetí záštity
nad pořádanou akcí panem D. P.

16.

Bere na vědomí nabídky dodávky informačního systému a příslušenství pro
pojezdovou váhu ve sběrovém dvoře a schvaluje objednání u společnosti VÁHY-JAS,
s. r. o. IČ: 259 35 071 za cenu 31 416,- Kč včetně DPH.

17.

Bere na vědomí informace starosty obce o porušení rozpočtových pravidel v rámci
projektu „CZ.1.02/4.1.00/13.22842 Sběrový dvůr Bělkovice-Lašťany“ a nutnosti
uhrazení částky 44 962,67,- Kč z důvodu nedodržení termínu ukončení akce, který
byl stanoven na den 03.11.2014, což měl být zároveň termín kolaudace.

Ing. Josef Zoula
místostarosta
Zapsala: Biernacká
Dne: 9.2.2017

Ing. Tomáš Němčic
starosta

