Usnesení č. 10/2017
ze zasedání Rady obce Bělkovice-Lašťany dne 26. 4. 2017
Rada obce Bělkovice–Lašťany:
1.

Bere na vědomí kontrolu plnění předchozího usnesení rady obce.

2.

Schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „III/44436 – Bělkovice-Lašťany –
průtah“, kterou zajišťuje Olomoucký kraj – viz. příloha č. 1.

3.

Schvaluje dodatek č. 1 ke směrnici č. 3/2016 o vedení pokladny obce – viz příloha č. 2.

4.

Schvaluje účetní uzávěrku MŠ a ZŠ Bělkovice-Lašťany, příspěvková organizace – viz
příloha č. 3.

5.

Schvaluje přijetí dotace dle rozhodnutí č. OL 007/17 o poskytnutí finančních prostředků
v rámci programu péče o krajinu v roce 2017 ve výši 25 500,- Kč – viz příloha č. 4.

6.

Schvaluje prodloužení termínu pro podání nabídek k záměru pronájmu nebytových
prostor KIOSKU na koupališti v Bělkovicích-Lašťanech do dne 19.5.2017.

7.

Schvaluje přesun pohledávek od roku 2007-2012 na podrozvahový účet obce.

8.

Souhlasí s akcí „Pálení čarodějnic u rybníka v Lašťanech dne 30. 4. 2017“ dle žádosti
pana K. B. ml. a pověřuje starostu obce písemnou odpovědí včetně upřesnění podmínek
této akce vzhledem k bezpečnosti občanů a konání na veřejném prostranství.

9.

Bere na vědomí nabídky na zajištění kamerového systému na víceúčelové hřiště a
schvaluje realizací společnost Fofrnet s. r. o., IČ: 258 35 548 za cenu 21 185,- Kč včetně
DPH.

10.

Schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu
provést stavbu č. IV-12-8013523 mezi obcí Bělkovice-Lašťany jako Budoucí povinná a
ČEZ Distribuce, a. s. jako Budoucí oprávněná na pozemku parc. č. 1014/1 v k.ú. Bělkovice
na zřízení distribuční soustavy o výměře 1m2 a pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy – viz příloha č. 5.

11.

Bere na vědomí upřesnění pravidel hlášení rozhlasu v obci a souhlasí s dobou hlášení v
pracovní dny v 16:30 hodin a krátkým uvítacím tónem při zahájení hlášení rozhlasu.

12.

Bere na vědomí žádost paní M. L. o zjištění možnosti úprav místní komunikace na
pozemku parc. č. 1035 v k.ú Bělkovice, v části za bývalou česačkou chmele, která bude
sloužit jako objízdná trasa při realizaci akce III/44436 Bělkovice-Lašťany – průtah a
pověřuje starostu obce zajištěním odpovědi ve spolupráci s projektantem stavby.

Mgr. Jana Kráčmarová
radní obce

Zapsala: Biernacká
Dne: 3. 5. 2017

Ing. Tomáš Němčic
starosta

