Usnesení č. 17/2017
ze zasedání Rady obce Bělkovice-Lašťany dne 31. 7. 2017
Rada obce Bělkovice–Lašťany:
1.

Bere na vědomí kontrolu plnění předchozího usnesení rady obce.

2.

Bere na vědomí informace z komise pro hodnocení nabídek na „Pasivní místa
odpočinku Bělkovice-Lašťany 2017“ a rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky
podanou účastníkem Tiputapas s.r.o., se sídlem Český Těšín, Jablunkovská 853/46, PSČ
737 01, IČ: 055 30 237 a schvaluje uzavření smlouvy s vítězným uchazečem a pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy o dílo za cenu 215 380,- Kč včetně DPH, a to po
schválení dotace Ministerstvem zemědělství – viz příloha č. 1.

3.

Schvaluje změnu rozpisu rozpočtu č. 8/2017 – viz příloha č. 2.

4.

Bere na vědomí nabídky na TDI stavby „III/44436 Bělkovice-Lašťany - průtah“ a
schvaluje uzavření příkazní smlouvy na technický dozor investora s panem Miroslavem
Tandlerem IČ: 66191084 za cenu 96 000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu obce
podepsat příkazní smlouvu – viz příloha č. 3.

5.

Revokuje usnesení č. 15/2017 bod 8 a schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene č. 8800086332_1/VB/P 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 na
pozemku parc. č. 346/1 v k.ú. Bělkovice z důvodu přeložky plynovodu STL plynovod ID
1506764, v délce 7,62m za cenu 605,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy - viz příloha č. 4.

6.

Bere na vědomí uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění
dopravní obslužnosti Olomouckého kraje a doporučuje zastupitelstvu obce schválit
uzavření dodatku č. 1 – viz příloha č. 5.

7.

Bere na vědomí žádost SDH Bělkovice-Lašťany o zapůjčení areálu Koupaliště dne 9. 9.
2017 do 20 hodin na pořádání dvou hasičských soutěží a souhlasí s bezplatným
zapůjčením areálu SDH Bělkovice-Lašťany včetně užití znaku obce pro tuto akci.

8.

Bere na vědomí nabídku na pořízení kolmého leteckého snímku a zarámování snímku o
velikosti 150 cmx100 cm za cenu 12 500,-Kč bez DPH od společnosti JAS AIR CZ spol.
s.r.o. a schvaluje pořízení nafocené mapy pouze v případě konečné ceny za zhotovení ve
výši 12 000,-Kč včetně DPH a pověřuje starostu objednáním zhotovení mapy pouze
v případě finanční částky schválené radou obce.

9.

Souhlasí s pořádáním minimálně dvou filmových představeních letního kina u rybníka
v Lašťanech ve dnech 11.8.2017 a 25.8.2017, které zajistí Komise kultury a sportu.

10.

Schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IV-128012546/VB/001 mezi obcí Bělkovice-Lašťany (Povinná) a ČEZ Distribuce a.s.
(Oprávněná) IČ: 247 29 035 zastoupená ELMO-SA, spol. s r.o. IČ: 479 77 001 na pozemku
parc. č. 12/1 v k.ú. Lašťany k oprávnění umístit, provozovat, opravovat a udržovat
zařízení distribuční soustavy – kabelové vedení NN za cenu 2000,-Kč bez DPH a pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy – viz příloha č. 6.

11.

Schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IV-128012218/VB/001 mezi obcí Bělkovice-Lašťany (Povinná) a ČEZ Distribuce a.s.
(Oprávněná) IČ: 247 29 035 zastoupená ELMO-SA, spol. s r.o. IČ: 479 77 001 na pozemku
parc. č. 1014/1 v k.ú. Bělkovice k oprávnění umístit, provozovat, opravovat a udržovat
zařízení distribuční soustavy – kabelové vedení NN za cenu 1000,-Kč bez DPH a pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy – viz příloha č. 7.

Mgr. Jana Kráčmarová
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