Usnesení č. 25/2017
ze zasedání Rady obce Bělkovice-Lašťany dne 22. 11. 2017
Rada obce Bělkovice–Lašťany:
1.

Bere na vědomí kontrolu plnění předchozích usnesení rady obce, kdy nebylo
zkontrolováno a vyhodnoceno plnění úkolů pana místostarosty, který doposud
nepředložil splnění svých zadaných úkolů na jednání rady obce. Jednalo se o tyto zadané
úkoly:
Usnesení č. 11/2017 ze dne 10. 5. 2017.
Bod 14
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.
Usnesení č. 13/2017 ze dne 8. 6. 2017
Bod 1
e) Zajistit přesný stav a počet připojených občanů na kanalizační řád a nastavit postup
(harmonogram) připojení občanů. Termín plnění do 31. 8. 2017.
Usnesení č. 15/2017 ze dne 28. 6. 2017
Bod 7
d) provést pasport zeleně a vytvořit harmonogram sečení a průběžné údržby dle důležitosti do 31. 8. 2017,
a ukládá místostarostovi obce předložit na první radě obce v roce 2018 stav plnění
úkolů rady obce k vyhodnocení.

2.

Bere na vědomí informace z komise pro hodnocení nabídek na akci „Bezbarierové
chodníky v Bělkovicích-Lašťanech“, rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky podané
účastníkem STAVEBNÍ MECHANIZACE LHOTSKÝ s.r.o., se sídlem Pod lesem 1755/23,
Šternberk 785 01, IČ: 268 73 397, schvaluje uzavření smlouvy s vítězným uchazečem a
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo za cenu 1 692 630,35 Kč bez DPH – viz
příloha č. 1.

3.

Bere na vědomí nabídky na zpracování konceptu zeleně v obci a schvaluje objednání
prací od Ing. Daniela Matějky IČ: 877 75 131, za studii obecní zeleně a pasportu zelených
ploch za cenu 71 000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu obce objednáním prací na studii
a pasportu zeleně do termínů uvedených v krycím listu vítězného uchazeče.

4.

Schvaluje provozní řád hřiště s umělým povrchem pro malou kopanou s platností od
1.12.2017 – viz příloha č. 2.

5.

Schvaluje smlouvu o zajištění zimní údržby s panem Petrem Šanou, IČ: 016 61 868 a
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy – viz příloha č. 3.

6.

Jmenuje zástupce zřizovatele do školské rady Základní školy a Mateřské školy BělkoviceLašťany, p.o. a to pana D. H. a pana Mgr. P. R., PhD.

7.

Bere na vědomí žádost společnosti PROFISTAV Přerov a.s. o snížení uplatňované sankce
za 5 dní zpoždění při plnění termínu akce „Energeticky úsporná opatření objektu
mateřské školy č.p. 194“ a doporučuje zastupitelstvu obce neschválit snížení sankcí na
základě podané žádosti.

8.

Bere na vědomí nabídky na zpracování žádosti o dotaci z Operačního programu
životního prostředí na systém shromažďování odpadů, schvaluje zajištěním žádosti
společnost ENVIPARTNER, s.r.o. IČ: 283 58 589 za cenu 80 000,- Kč bez DPH, která je
uznatelným výdajem projektu a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy – viz příloha
č. 4.

9.

Bere na vědomí informace dle Rozhodnutí o ukončení nesrovnalostí z projektu „Dům
služeb Bělkovice-Lašťany“ které byly vypořádány v roce 2017.

10.

Bere na vědomí informace z ministerstva vnitra o tom, že v případě, že je pouze jedna
MŠ na území obce a nebyla uzavřena dohoda o vytvoření společného školského obvodu
mateřské školy, je školským obvodem celé území obce a obecně závaznou vyhlášku není
třeba vydávat.

11.

Schvaluje nákup LED osvětlení (10 ks) na CAS od pana P. D. za cenu 3228,-Kč včetně DPH
pro JSDH obce Bělkovice-Lašťany a pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy viz příloha č. 5.

12.

Schvaluje nákup potřebného základního vybavení ordinace praktického lékaře v budově
č.p. 509 do výše 30 000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu obce objednáním vybavení
interiéru ordinace.

13.

Bere na vědomí nabídky na zpracování žádosti o dotaci z programu ministerstva
průmyslu a obchodu (EFEKT 2018) na podporu úspor energie obce na veřejné osvětlení
a schvaluje zajištěním zpracování žádosti o dotaci včetně auditu společnost MKK

Lightservis, s.r.o., IČ: 052 31 582 za cenu 21 750,-Kč bez DPH a pověřuje starostu obce
objednáním prací.
14.

Bere na vědomí návrh na vyřazení poškozeného a nepotřebného majetku od likvidační
komise – viz příloha č. 6.

15.

Schvaluje změnu rozpisu rozpočtu obce č. 12/2017 – viz příloha č. 7.

16.

Schvaluje program zastupitelstva obce – viz příloha č. 8.
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