Usnesení č. 11/2017
ze zasedání Rady obce Bělkovice-Lašťany dne 10.5.2017
Rada obce Bělkovice–Lašťany:
1.

Bere na vědomí kontrolu plnění předchozího usnesení rady obce.

2.

Bere na vědomí informaci o provedené elektronické aukci na dodavatele elektrické energie
pro obec ze dne 16.03.2017 a schvaluje výběr dodavatele s nejlepší nabídkovou cenou
(úspora 38% oproti stávajícímu ceníku dominantního dodavatele) a uzavření kupní smlouvy se
společností Amper Market, a.s. a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy – viz příloha č. 1.

3.

Bere na vědomí informaci o provedené elektronické aukci na dodavatele zemního plynu pro
obec ze dne 09.03.2017 a schvaluje výběr dodavatele s nejlepší nabídkovou cenou (úspora
49,3% oproti stávajícímu ceníku dominantního dodavatele) a uzavření kupní smlouvy se
společností Pražská plynárenská, a.s. a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy – viz
příloha č. 2.

4.

Bere na vědomí informaci z komise pro hodnocení nabídek na akci „Energeticky úsporná
opatření na objektu mateřské školy Bělkovice – Lašťany, č.p.194“ a schvaluje výběr a
uzavření smlouvy se zhotovitelem, společností PROFISTAV PŘEROV a.s., IČ: 253 95 653, a
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo za cenu 4 171 746,- Kč bez DPH – viz příloha
č. 3.

5.

Bere na vědomí uzavření Mateřské školy Bělkovice-Lašťany v době letních prázdnin od 3. 7.
2017 do pátku 25. 8. 2017, a to především z důvodu stavebních prací na zateplení mateřské
školy.

6.

Schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace k akci „Oprava
místní komunikace k mateřské škole“ se společností NELL PROJEKT s.r.o. IČ: 292 09 081 za
cenu 66 550,- Kč včetně DPH – viz příloha č. 4.

7.

Schvaluje provozní řád nového hřiště s umělým povrchem – viz příloha č. 5.

8.

Schvaluje pořadatelství Jarního festivalu hudby obcí Bělkovice-Lašťany dne 20. 5. 2017 v
areálu fotbalového hřiště v Lašťanech. V sobotu dne 20. 5. 2017 bude zajištěn kulturní
program s produkcí hudebních skupin v areálu hřiště včetně velkého stanu a občerstvení.

9.

Bere na vědomí informaci starosty, že ke dni 28. 4. 2017 se vzdala mandátu člena
zastupitelstva obce paní J. M. V souladu s § 56 odst. 1) zákona volbách do zastupitelstev obcí
č. 491/2001 Sb. v platném znění, tak nastupuje náhradník paní P. J.

10.

Bere na vědomí informaci starosty obce o již druhém pochybení předchozího vedení obce,
aktuálně v rámci dotačního titulu u projektu z Operačního programu Životního prostředí

2007-2013 CZ.1.02/3.2.00/13.20666 „Dům služeb – Bělkovice-Lašťany (zateplení a výměna
oken a dveří)“ z důvodu pozdního provedení kolaudace v roce 2014 a povinnosti uhradit
částku 11 171,82 Kč z rozpočtu obce – viz příloha č. 6.
11.

Schvaluje změnu rozpisu rozpočtu č. 5/2017 – viz příloha č. 7.

12.

Schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 841/NAAA-081/194/2016 se společností
STRABAG a.s. IČ: 608 38 744 z důvodu chybného uvedení celkové ceny díla (překlep při
uvedení konečné ceny ve smlouvě) a pověřit starostu obce podpisem dodatku č. 1 – viz
příloha č. 8.

13.

Bere na vědomí výpověď z nájmu nebytových prostor pana M. K. IČ: 487 78 570 ke dni 31. 7.
2017.

14.

Ukládá místostarostovi obce splnit úkoly dle níže uvedených zadání a termínů:
a) Zajistit úklid a sečení trávy v areálu fotbalového hřiště parc. č. 334 v k.ú. Lašťany a
připravit podmínky pro konání Jarního festivalu hudby. Termín do 17. 5. 2017,
b) Dokončit úklid po kácení stromů při komunikaci na Dolany do termínu 19. 5. 2017,
c) Zajistit pravidelné čištění Mlýnského náhonu u domu č.p. 195 každý týden v pátek.
Termín je trvalý,
d) Zajistit přesný stav a počet připojených občanů na kanalizační řád a nastavit postup
(harmonogram) připojení občanů. Termín plnění do 30. 6. 2017,
e) Zpracovat analýzu všech obecních budov se zajištěním úpravy nájemních smluv,
smluv o výpůjčkách, včetně nastavení provozního řádu budovy parlamentu. Termín
plnění do 31. 5. 2017.

15.

Schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor pro cukrářskou výrobu po panu M. K. č.p. 248
v Lašťanech na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců a snížením plochy pronájmu o
část dvora.

Michal Arbeit
radní obce
Zapsala: Biernacká
Dne: 17. 5. 2017

Ing. Tomáš Němčic
starosta

