Usnesení č. 2/2018
ze zasedání Rady obce Bělkovice-Lašťany dne 17. 1. 2018
Rada obce Bělkovice–Lašťany:
1. Bere na vědomí kontrolu předchozích usnesení rady obce.
2. Bere na vědomí žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na akci Letní fotbalová
škola v roce 2018 a navrhuje ji projednat na zastupitelstvu obce.
3. Schvaluje záměr pronájmu KIOSKU na koupališti Bělkovice-Lašťany na části pozemku
parc. č. 330/1 v k.ú. Lašťany pro prodej občerstvení v letním období dle stanovených
podmínek – viz příloha č. 1.
4. Schvaluje směrnici o cestovních náhradách pro zaměstnance obce č. 1/2018 – viz příloha č. 2.
5. Bere na vědomí ukončení Tříkrálové sbírky s výnosem 36 531,- Kč.
6. Bere na vědomí zprávu o došlých, vyřízených a nevyřízených stížnostech za rok 2017.
7. Bere na vědomí výroční zprávu obce Bělkovice-Lašťany za rok 2017 – viz příloha č. 3.
8. Bere na vědomí nabídku na opravu podlahové krytiny v místnosti ordinace lékaře
v budově č.p. 509, schvaluje zajištěním prací pana Petra Piláta, IČ: 873 84 141 za cenu
20 082,-Kč bez DPH a pověřuje starostu obce objednáním prací.
9. Bere na vědomí nabídky na zpracování projektové dokumentace na opravu koryta
Mlýnského náhonu, schvaluje zhotovením dokumentace Ing. Antonína Hanáka, IČ: 106
18 252 za celkovou cenu 56 700,-Kč (DPH se nezapočítává) a pověřuje starostu obce
objednáním prací s dokončením do 31.8.2018.
10. Bere na vědomí nabídku na zřízení 2 bezplatných účtů od SBERBANK CZ, a.s., schvaluje
uzavření smlouvy na spořící účet č. 4205101137/6800 s výpovědní lhůtou do 31 dnů
s aktuálním zhodnocením uložených prostředků 0,35% CZK do 99 999 999,99CZK,
smlouvy o běžném účtu č. 4211160184 s dodatkem č. 1 na spořící účet s aktuálním
zhodnocením uložených prostředků 0,20% CZK do 24 999 999,99CZK a pověřuje
starostu obce podpisem smluv provedením příkazu k uložení prostředků.
11. Schvaluje záměr pachtu pozemků parc. č. 1210/1, 1210/2, 1210/3, 1086, vše v k.ú.
Bělkovice a pozemků parc. č. 1115 a 1116 vše v k. ú. Lašťany o výměře cca 42 560 m2
za roční pachtovné ve výši 1000,-Kč.

12. Bere na vědomí záměr prodeje pozemku parc. č. 1154 v k.ú. Lašťany a nedoporučuje
schválit zastupitelstvu obce záměr prodeje.
13. Bere na vědomí záměr prodeje části pozemku parc. č. 654/1 v k.ú. Lašťany a
nedoporučuje schválit zastupitelstvu obce záměr prodeje.
14. Bere na vědomí informace starosty obce o doposud podaných žádostech o dotace pro
rok 2018:
a) žádost o dotaci na MPO - „Úspory energie veřejného osvětlení obce BělkoviceLašťany“
b) žádost o dotaci na MMR - Děti rády sportují, hřiště nové nemají
c) žádost o dotaci na MMR - Oprava místní komunikace 31b.
15. Bere na vědomí plán kulturních akcí pořádaných obcí v roce 2018 – viz příloha č. 4.
16. Bere na vědomí stav plnění úkolů rady obce zadaných panu místostarostovi:
a) k usnesení č. 13/2017 bod 1d) (analýza obecních budov, parlament – provozní řád)
navrhuje doplnění tabulky s pronájmem parlamentu na rok 2018 a uveřejnit tuto na
webu obce, dále doplnit provozní řád o body projednané na radě obce,
b) k usnesení č. 13/2017 bod 1e) a usnesení č. 15/2017 bod 7 a) (stav připojených
občanů na splaškovou kanalizaci, harmonogram, prověření na místě, vyzvat
nepřipojené občany)
bere na vědomí stav plnění úkolů do konce roku 2017 a doplnit aktualizace k datu
k 31.1.2018,
c) k usnesení č. 15/2017 bod č. 7 d) (pasport zeleně s harmonogramem sečení obce)
bere na vědomí splnění úkolu pana místostarosty předložením opravené verze
původního harmonogramu sečení.
17. Bere na vědomí předběžné termíny konání veřejných zastupitelstev v roce 2018 – viz
příloha č. 5.

Mgr. Jana Kráčmarová
radní obce

Zapsala: Renata Biernacká
Dne: 24.1.2018

Ing. Tomáš Němčic
starosta obce

