Usnesení č. 15/2017
ze zasedání Rady obce Bělkovice-Lašťany dne 28. 6. 2017
Rada obce Bělkovice–Lašťany:
1.

Bere na vědomí kontrolu plnění předchozích 2 usnesení rady obce.

2.

Revokuje usnesení č. 8/2017 bod 10 a schvaluje nové uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene č. 9900086975_1/VB mezi obcí Bělkovice-Lašťany jako povinný a
GasNet, s.r.o. IČ: 27295567 v zastoupení GridServices, s.r.o. IČ: 279 35 311 jako
oprávněný a paní M. V. jako investor na pozemku parc. č. 339/1 v k. ú. Lašťany o velikosti
věcného břemene 1,53m2 za jednorázovou úplatu ve výši cenu 100,-Kč a pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy - viz příloha č. 1.

3.

Schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.
8800086332_1/BVB/P mezi obcí Bělkovice-Lašťany jako budoucí povinný a GasNet, s.r.o.
IČ: 27295567 v zastoupení GridServices, s.r.o. IČ: 279 35 311 jako budoucí oprávněný na
pozemku parc. č. 346/1 v k.ú. Bělkovice z důvodu přeložky plynovodu STL plynovod PE100 dn v délce 1m za cenu 605,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy - viz příloha č. 2.

4.

Schvaluje odměny řediteli Základní školy a Mateřské školy Bělkovice-Lašťany
příspěvková organizace ve výši 15 000 Kč.

5.

Schvaluje změnu rozpisu rozpočtu č. 7/2017 – viz příloha č. 3.

6.

Revokuje usnesení č. 15/2016 bod 10.

7.

Ukládá místostarostovi obce následující úkoly:
a/u kanalizačních přípojek k rodinným domům prověřit všechny smlouvy o připojení dle
roků kdy se budovala kanalizace. Sporné nebo nejasné osobně prověřit na místě. Na
místě pak otevřít domovní šachtu a nafotit skutečný stav. Nepřipojené vyzvat – termín
plnění do 31.12.2017
b/zkontrolovat vypůjčené kompostéry a jejich využívání po dvou letech – termín plnění
do 31.10.2017
c/zajistit kontrolu nájmů pozemků v obci tzn. kontrolu předzahrádek a jiných travnatých
ploch a s uživateli uzavřít smlouvy o pachtu, pronájmu apod. - do 30.4.2018
d/provést pasport zeleně a vytvořit harmonogram sečení a průběžné údržby dle důležitosti do 31.8.2017
e/zajistit v souladu se zápisem kontrolního výboru a prověřit pronájmy orné půdy (dle
výstupu z kontrolního výboru) a vyzvat ty uživatele, kteří nemají s obcí uzavřenu
smlouvu o nájmu nebo pachtu – trvale do 30.6.2018.

8.

Schvaluje uzavření smlouvy o výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti práce na akci “
Energeticky úsporná opatření na objektu MŠ Bělkovice-Lašťany“ s koordinátorem
bezpečnosti Ing. Petrem Niklem IČ: 744 60 030 a pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy – viz příloha č. 4.

9.

Souhlasí s bezplatným vstupem na koupaliště pro děti do 15 let s povinnou školní
docházkou ve dnech 30.6.2017 a 31.8.2017.

10.

Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemku s paní V. T. na pozemku parc. č. 1108/2
v k. ú. Lašťany o rozloze 409 m2 za cenu 10/Kč/m2/rok a pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy – viz příloha č. 5.

Jiří Kaňkovský
radní obce

Zapsala: Biernacká
Dne: 7. 7. 2017

Ing. Tomáš Němčic
starosta obce

