Usnesení č. 22/2017
ze zasedání Rady obce Bělkovice-Lašťany dne 11. 10. 2017
Rada obce Bělkovice–Lašťany:
1.

Bere na vědomí podanou výpověď z nájmu nebytových prostor č.p. 248 (cukrářské výrobny)
od pana M. K. IČ: 487 78 729 k datu 30.11.2017.

2.

Schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor části nemovitosti č.p. 248 a části dvora na par.
č. 140 v k.ú. Lašťany pro výrobu cukrářských a pekařských výrobků a služeb od 1.12.2017.

3.

Schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo se společností ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s., IČ:
25849280, ke zpracování územního plánu s vyčíslením sankce za pozdní dodání Územního
plánu Bělkovice-Lašťany a pověřuje starostu obce podpisem dodatku č. 3 – viz příloha č. 1.

4.

Schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se společností Sweco Hydroprojekt a.s. IČ:
26475081, z důvodu posunutí termínu předání projektové dokumentace pro realizaci stavby
na akci Intenzifikace ČOV a dokončení splaškové kanalizace a pověřuje starostu obce
podpisem dodatku č. 2 – viz příloha č. 2.

5.

Bere na vědomí záměr prodeje části pozemku parc. č. 117/1 v k.ú. Bělkovice a doporučuje
zastupitelstvu obce projednat a schválit záměr prodeje.

6.

Bere na vědomí výroční zprávu o činnosti školy od Základní školy a Mateřské školy BělkoviceLašťany, příspěvková organizace.

7.

Bere na vědomí informaci starosty, že ke dni 4. 10. 2017 se vzdal mandátu člena zastupitelstva
obce pan V. Z. V souladu s § 56 odst. 1) zákona volbách do zastupitelstev obcí č. 491/2001 Sb.
v platném znění, tak bude osloven další náhradník dle výsledku voleb z roku 2014, tedy paní
Bc. J.T., jenž může nahradit ve funkci odstupujícího člena zastupitelstva.

8.

Ukládá místostarostovi obce splnit úkoly dle níže uvedených zadání a termínů:
a) zajistit, nastavit a odůvodnit systém (program) rozdělování dotací z rozpočtu obce
pro rok 2018 s termínem plnění úkolu do konce října 2017 a předložit v nejbližším
termínu radě obce.
b) zajistit službu zimní údržby obce pro obec Bělkovice-Lašťany do konce listopadu 2017 a
průběžně o tom informovat radu obce.

9.

Bere na vědomí informaci z komise pro hodnocení nabídek na akci „Oprava kamenných křížů
Bělkovice-Lašťany“ a schvaluje výběr a uzavření smlouvy se zhotovitelem, společností
Restaurování památek s.r.o. IČ: 01591991, a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo
za cenu 268 000,- Kč včetně DPH – viz příloha č. 3.

10.

Zrušuje bod č. 8 usnesení č. 21/2017 ze dne 27. 9. 2017.

11.

Bere na vědomí žádost pana I. S. o zajištění úpravy místní komunikace u č.p. 427 v Lašťanech
na odvodnění místní komunikace v této části tak, aby dešťová voda nestékala na pozemek
v majetku žadatele a pověřuje starostu obce vybráním zhotovitele pro opravu komunikace
v této části obce a realizací s termínem do konce listopadu 2017.

12.

Bere na vědomí informace starosty obce o výstupu z úvodního auditu pro připravenost a
soulad obce Bělkovice-Lašťany s nařízením GDPR.

13.

Schvaluje opravy sprch v zázemí budovy šaten v areálu hřiště do výše 45 000,- Kč bez DPH,
kdy 15 000,- Kč bude poskytnuto od ČSU a pověřuje starostu obce zajištěním objednávky.
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Dne: 16. 10. 2017

