Usnesení č. 3/2018
ze zasedání Rady obce Bělkovice-Lašťany dne 31. 1. 2018
Rada obce Bělkovice–Lašťany:
1. Schvaluje změnu rozpisu rozpočtu č. 15/2017 – viz příloha č. 1.
2. Schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2017 – viz příloha č. 2.
3. Schvaluje změnu rozpisu rozpočtu č. 1/2018 – viz příloha č. 3.
4. Schvaluje rámcovou smlouvu s GHC Invest, s.r.o. IČ: 604 64 496 a pověřuje starostu
obce podpisem smlouvy – viz příloha č. 4.
5. Bere na vědomí nabídky na podání žádosti o dotaci z IROP (CLLD a MAS Šternberksko)
na akci „Bezbarierové chodníky v Bělkovicích-Lašťanech“, schvaluje Regionální
agenturu pro rozvoj Východní Moravy IČ: 456 59 176 zpracováním žádosti o dotaci,
studie proveditelnosti a dalších úkonů s dotací spojených a pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy– viz příloha č. 5.
6. Bere na vědomí výroční zprávu z Knihovny obce Bělkovice-Lašťany – viz příloha č. 6.
7. Bere na vědomí informace starosty obce o chystaných žádostech o dotace
z Olomouckého kraje v roce 2018 a schvaluje podání žádostí v oblasti kultury (2x),
bezpečnosti na komunikacích (chodníky „kostková“) a sportovní vybavení (oprava hřiště
na tenis) v roce 2018.
8. Schvaluje bezúplatné převedení zahradního altánu v pořizovací hodnotě 223 056,-Kč
z příspěvkové organizace Mateřská a Základní škola Bělkovice-Lašťany na obec
Bělkovice-Lašťany a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy– viz příloha č. 7.
9. Schvaluje záměr pachtu pozemku parc. č. 1090/1 v k.ú. Lašťany za roční pachtovné ve
výši 1500,-Kč.
10. Bere na vědomí zpracování GDPR II. etapa (analýza rizik, směrnice, metodika),
schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb s 2K Consulting s.r.o., IČ: 294 51 990 a
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy – viz příloha č. 8.
11. a) Bere na vědomí nedostatečné splnění úkolu rady obce uvedené v usnesení č.
15/2017 bod 7 b, dle kterého měl pan místostarosta zkontrolovat vypůjčené

kompostéry a jejich využívání po dvou letech – termín plnění do 31.10.2017, kdy
doposud bylo předloženo emailem radě obce dne 31.10.2017 pouze 16 kusů smluv.
b) Ukládá místostarostovi obce zpracovat odpověď na žádost pana Jaška ze dne 24. 1.
2018 a předložit tuto starostovi obce do 15. 2. 2018.
12. Schvaluje uzavření darovací smlouvy s příspěvkovou organizací Domov pro seniory
Červenka, IČ: 750 04 402 na částku 5 000,- Kč a pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy– viz příloha č. 9.
13. Schvaluje uzavření dodatku č. 2 k Příkazní smlouvě s Tvorba krajiny s.r.o. IČ: 293
11 268 s uvedením změny v termínech předání díla a rozsahu plnění – viz příloha
č. 10.
14. Bere na vědomí žádost o vyvěšení vlajky Tibetu dne 10. 3. 2018 od spolku Lungta a
neschvaluje vyvěšení vlajky.
15. Bere na vědomí možnost účasti Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje na
akcích měst a obcí a pověřuje starostu obce oslovením k účasti na oslavě výročí obce
Bělkovice-Lašťany dne 24. 6. 2018.
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