Usnesení č. 26/2017
ze zasedání Rady obce Bělkovice-Lašťany dne 4. 12. 2017
Rada obce Bělkovice–Lašťany:
1.

Bere na vědomí kontrolu plnění předchozích usnesení rady obce.

2.

Schvaluje dodatek č. 23 se společností Marius Pedersen a.s. a pověřuje starostu obce
podpisem dodatku č. 23 – viz příloha č. 1.

3.

Bere na vědomí nabídku na opravu střechy a vybudování přístřešku u garáže v areálu
sběrového dvora a schvaluje zajištěním prací pana Romana Čtvrtlíka, IČ: 677 35 398 a
pana Miroslava Solaře, IČ: 700 32 548 za cenu 59 561 ,-Kč bez DPH.

4.

Bere na vědomí žádost o snížení nájmu nebytových prostor (obchod potraviny) na
budově č.p. 139 od pana Petra Gillara, IČ: 452 28 736 a schvaluje snížení měsíčního
nájmu o 80% od 01.01.2018 do doby ukončení stavby po dobu průběhu stavby
„III/44436 Bělkovice-Lašťany - průtah“.

5.

Bere na vědomí žádost o snížení nájmu nebytových prostor (řeznictví) na budově č.p.
139 od paní Hany Bubelové, IČ: 646 36 691 a schvaluje snížení měsíčního nájmu o 80%
od 01.01.2018 do doby ukončení stavby „III/44436 Bělkovice-Lašťany - průtah“.

6.

Schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. SAP 11010068365 mezi obcí Bělkovice-Lašťany jako budoucí obtížená osoba a Česká
telekomunikační infrastruktura a. s. IČ: 040 84 043 v zastoupení MULTINET s.r.o. IČ: 607
76 978 jako budoucí oprávněná osoba na pozemku parc. č. 68/1 v k.ú. Lašťany při akci
uložení optického kabelu a rozvodů v el. zařízení, a pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy – viz příloha č. 2.

7.

Bere na vědomí žádost o povolení uspořádání taneční zábavy od HC Bělkovice-Lašťany
v areálu TJ Bělkovice-Lašťany dne 7. 7. 2018 v době od 20.00 – 3.00 hodin a nevyhovuje
žádosti v rozsahu konání akce od 22.00 - do 3.00 hodin. Rada obce Bělkovice-Lašťany
není kompetentní k vymezení a povolení změny nočního klidu v obci, kterou stanovuje
Obecně závazná vyhláška č. 4/2016 o nočním klidu a doporučuje žadateli změnit termín
pořádání akce, který bude v souladu s předmětnou vyhláškou obce.

8.

Schvaluje uzavření darovací smlouvy na poskytnutí věcných darů v hodnotě 17 121,- Kč
od Svatý Florián-Dobrovolní hasiči roku, z. s., IČ: 01905872 za 3. místo v soutěži „Dobráci
roku“, pro rozvoj a podporu hasičské činnosti SDH a pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy – viz příloha č. 3.

9.

Schvaluje plán inventur za rok 2017 – viz příloha č. 4.

10.

Schvaluje změnu rozpisu rozpočtu č. 13/2017 – viz příloha č. 5.

11.

Schvaluje vyřazení majetku z evidence dle návrhu likvidační komise – viz příloha č. 6.

Michal Arbeit
radní obce

Zapsala: Biernacká
Dne: 11.12.2017

Ing. Tomáš Němčic
starosta obce

