Usnesení č. 12/2017
ze zasedání Rady obce Bělkovice-Lašťany dne 29.5.2017
Rada obce Bělkovice–Lašťany:
1.

Schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi obcí Bělkovice-Lašťany a paní V. K. na
provedení stavby „Bělkovice–Lašťany – silnice III/44436, průtah obcí – rekonstrukce dešťové
kanalizace“ na pozemcích parc. č. 71/1 a 80/6 vše v k. ú. Bělkovice a pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy – viz příloha č. 1.

2.

Schvaluje uzavření Nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi
obcí Bělkovice-Lašťany (nájemce, budoucí oprávněný) a Povodí Moravy, s.p. (pronajímatel,
budoucí povinný) o budoucím provedení a umístění stavby na pozemku parc. č. 1071 v k. ú.
Bělkovice (dočasný zábor 125 m2) při realizaci akce „Bělkovice–Lašťany – silnice III/44436,
průtah obcí – rekonstrukce dešťové kanalizace“, a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy
– viz příloha č. 2.

3.

Souhlasí s prodloužením vodovodního řadu a připojením vodovodu k objektu ČSPH EurobitBohuňovice v k. ú. Bohuňovice dle projektové dokumentace zpracované společností
PROJEKTMONT s.r.o. z 03/2016, a to pro účely zásobování pitnou vodou.

4.

Bere na vědomí informaci o získané dotaci z Olomouckého kraje na podporu a rozšíření
kvalitních a hodnotných typů kulturních aktivit v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a
v souladu s cíli Olomouckého kraje a schvaluje finanční dotaci ve výši 30 000,- Kč na úhradu
výdajů na „Ježíšovy matičky v obci Bělkovice-Lašťany 2017“, a pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy o poskytnutí dotace – viz příloha č. 3.

5.

Bere na vědomí informaci o získané dotaci z Olomouckého kraje ve výši 71 000,- Kč na
zajištění akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Olomouckém kraji na
částečnou úhradu výdajů na motorovou stříkačku s příslušenstvím a doporučuje
zastupitelstvu obce Bělkovice-Lašťany schválit přijetí dotace pro jednotku SDH BělkoviceLašťany – viz příloha č. 4.

6.

Schvaluje cenu vstupného na rok 2017 beze změn ve výši vstupného na koupališti v
Bělkovicích-Lašťanech dle roku 2016:
celodenní
10 vstupů
5 vstupů

Dospělí
Děti
Dospělí
Děti
Dospělí
Děti

60,- Kč
30,- Kč
460,- Kč
230,- Kč
240,- Kč
120,- Kč

Zlevněné (po 17 hod.)

Dospělí 30,- Kč
Děti
15,- Kč

7.

Uděluje souhlas JSDH Bělkovice-Lašťany s účastí v anketě „Dobráci roku 2017“.

8.

Bere na vědomí nabídku na servis, provoz a údržbu lokálního varovného systému a schvaluje
zajištěním služeb společnost KOCMAN envimonitoring s.r.o. IČ: 03108279, za cenu ve výši
6 025,- Kč bez DPH/rok.

9.

Schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy o umístění a provozování kontejnerů uzavřené dne 26.2.2013
se společností TextiECO s.r.o., IČ: 28101766 z důvodu změny sídla společnosti a pověřuje
starostu obce podpisem dodatku – viz příloha č. 5.

10.

Schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy č. 00298654/ZOZ/2014/V1 o zajištění zpětného odběru
elektrozařízení se společností ASEKOL a.s. IČ: 273 73 231 z důvodu nové kategorizace skupin
elektrozařízení od srpna 2017 a pověřuje starostu obce podpisem dodatku č. 1 – viz příloha č.
6.

11.

Bere na vědomí jedinou došlou nabídku na pronájem a provozování KIOSKU na koupališti
k datu 19. 5. 2017 a schvaluje uzavření Smlouvy o pronájmu KIOSKU s panem M. N. IČ: 646
24 196 za cenu 35 000,- Kč/ rok včetně DPH a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy – viz
příloha č. 7.

12.

Schvaluje změnu rozpisu rozpočtu č. 6/2017 – viz příloha č. 8.

13.

Bere na vědomí závěrečný účet za rok 2016 dle přílohy, včetně inventarizace a provedení
přezkoumání hospodaření obce. Doporučuje zastupitelstvu schválit závěrečný účet s
výhradou. Přijímá opatření k nápravě do 15. 6. 2017 – viz příloha č. 9.

14.

Ukládá místostarostovi obce splnit úkol dle níže uvedeného zadání a termínu:
a) Zajistit sečení trávy v obci a zpracovat plán sečení, tak aby bylo sečeno od středu obce
směrem do vnějších částí – termín trvalý.
b) Zajistit postřik plevele v celé obci – termín trvalý.

15.

Schvaluje nákup a montáž signalizačního zařízení úniku chlóru na koupališti od společnosti
GHC Invest, s.r.o. za cenu 71 850,- Kč bez DPH.

16.

Bere na vědomí žádost pana M. V. o bezplatné užívání hřiště s umělým povrchem v rámci
„Letní fotbalové školy“ (dále jen „LFŠ“) a bezplatný vstup na koupaliště po dobu trvání LFŠ a
souhlasí s bezplatným užíváním hřiště v termínu konání LFŠ a platbou 50% ceny vstupného
pro účastníky LFŠ na koupališti v Bělkovicích-Lašťanech.

Ing. Josef Zoula
místostarosta
Zapsala: Biernacká
Dne: 5. 6. 2017

Ing. Tomáš Němčic
starosta

