Usnesení č. 27/2017
ze zasedání Rady obce Bělkovice-Lašťany dne 20. 12. 2017
Rada obce Bělkovice–Lašťany:
1. Bere na vědomí kontrolu plnění předchozího usnesení rady obce.
2. Schvaluje odměnu řediteli Základní školy a Mateřské školy příspěvkové organizace ve
výši 5 000,- Kč.
3. Bere na vědomí předběžnou žádost ředitele ZŠ a MŠ Bělkovice-Lašťany, p.o. o přesun
části příspěvku na provoz do investičního fondu, upozornění ředitele p.o. o navýšení tarifních mezd v listopadu roku 2017 a překročení závazného ukazatele dle usnesení zastupitelstva obce při schvalování rozpočtu v roce 2016 a
I.) doporučuje řediteli ZŠ a MŠ Bělkovice-Lašťany, p.o. podat žádost o převedení
prostředků do investičního fondu na základě vyčíslení hospodářského výsledku.
II.) doporučuje zastupitelstvu obce projednat překročení závazného ukazatele dle
schváleného rozpočtu v roce 2016.
4. Bere na vědomí žádost o vybudování obrubníků kolem komunikace při vjezdu do domu
s č.p. 311 a souhlasí s položením obrubníků v délce do 20 m a ukládá starostovi obce
zajistit položení obrubníků do konce dubna 2018.
5. Bere na vědomí žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích obce
(napojení na vodovod a kanalizaci ve vlastnictví obce) od PROJEKTANTI Domů s.r.o. na
pozemcích parc. č. 620 a 611 vše v k.ú. Lašťany pro budoucí výstavbu včelí farmy a
neschvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu v uvedených pozemcích obce.
6. Schvaluje uzavření dodatku č. 1 se společností ELEKTROWIN a.s., 272 57 843 na zpětný
odběr elektrozařízení a pověřuje starostu obce podpisem dodatku č. 1 smlouvy – viz
příloha č. 1.
7. Schvaluje uzavření smlouvy na přijetí věcného daru od Knihovna města Olomouce, p.o.
IČ: 000 96 733 na odběr knižních titulů pro Knihovnu v Bělkovicích-Lašťanech a
pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy – viz příloha č. 2.

8. Schvaluje nákup elektrického kompostéru GG02 do školní jídelny č.p. 509 na
zpracování biologicky rozložitelných odpadů vedlejších živočišných produktů a z nich
vytvoření organického hnojiva pro vlastní spotřebu od společnosti KOVOK kontejnery
s.r.o., IČ: 046 39 642 za cenu 29 990,-Kč bez DPH.
9. Schvaluje podání žádosti o dotaci na MMR na opravu sportovního povrchu tenisového
a nohejbalového hřiště.
10. Schvaluje podání žádosti o dotaci na MMR na opravu místní komunikace č. 31 v
Lašťanech.
11. Schvaluje podání žádosti na Olomoucký kraj z programu na podporu opatření pro
zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce při akci „ III/44436
Bělkovice-Lašťany , průtah obce“.
12. Schvaluje podání žádosti o dotaci na IROP prostřednictvím MAS Šternbersko na akci
„Bezbarierové chodníky kolem komunikací III. třídy v Bělkovicích-Lašťanech“.
13. Schvaluje změnu rozpisu rozpočtu č. 14/2017 – viz příloha č. 3.
14. Bere na vědomí nabídky na zpracování projektu vybudování místní komunikace č. 39 v
Bělkovicích-Lašťanech (DUR, DSP a DPS) a schvaluje zajištěním zpravováním projektu
společnost NELL PROJEKT s.r.o., IČ 292 09 081 za cenu 95 000,-Kč bez DPH s termínem
předání veškeré projektové dokumentace včetně stavebního povolení s nabytím právní
moci nejpozději do 30. 9. 2018 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy – viz
příloha č. 4.

Mgr. Jana Kráčmarová
radní obce

Zapsal: Ing. Tomáš Němčic
Dne: 27.12.2017

Ing. Tomáš Němčic
starosta obce

