Usnesení č. 8/2018
ze zasedání Rady obce Bělkovice-Lašťany dne 25. 4. 2018
Rada obce Bělkovice–Lašťany:
1. Bere na vědomí kontrolu předchozích usnesení rady obce a
a) souhlasí s posunutím splnění úkolu pana starosty uloženým radou obce č. 27/2017 bod
č. 4 do termínu 31. 7. 2018.
b) schvaluje splnění úkolů pana místostarosty obce uloženým radou obce č. 15/2017 bod
7 c) předložením seznamu nájemných pozemků a návrhu řešení.
c) schvaluje splnění úkolu pana místostarosty uloženým radou obce č. 4/2018 bod 1 b)
předložením přehledu stavu připojených občanů na kanalizaci a nastavením postupu.
Termín pro kontrolu a nastavení postupu platí do 30. 6. 2018.
2. Bere na vědomí podané nabídky na opravu a nátěr koupaliště, schvaluje výběr
zhotovitele společnost SANATĚS OLOMOUC s.r.o., IČ: 268 63 006 za cenu 178 195,-Kč
včetně DPH a pověřuje starostu obce objednáním prací.
3. Bere na vědomí podané nabídky na nákup žacího traktoru STARJET, schvaluje výběr
dodavatele traktoru Starjet Exclusive UJ 102-24 PRO od společnosti SITTA K + M s.r.o., IČ:
646 13 003 za cenu 188 000,-Kč včetně DPH a pověřuje starostu obce podpisem kupní
smlouvy – viz příloha č. 1.
4. Schvaluje změnu rozpisu rozpočtu č. 5/2018 – viz příloha č. 2.
5. Schvaluje
a) přijetí dotace na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Bělkovice-Lašťany na
vybavení dle účelu použití uvedeného v čl. II. Odst. 1 smlouvy,
b) uzavření smlouvy s Olomouckým krajem na částku 35 000,-Kč pro pořízení požárních
hadic s příslušenstvím,
c) spolufinancování obce dle smlouvy čl. II odst. 2 smlouvy
a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy – viz příloha č. 3.
6. Bere na vědomí žádost o pořádání akce „Pálení čarodějnic u rybníka v Lašťanech“ dne 30.
4. 2018 a souhlasí s pořádáním akce dle žádosti pana K.B. ml.. Obec Bělkovice-Lašťany
zajistí úpravu ploch posečením, objedná mobilní WC a dodá dřevo pro vytvoření vatry.
Pořadatelé zajistí především bezpečnost občanů na veřejném prostranství.

7. Schvaluje odpisový plán ZŠ a MŠ Bělkovice-Lašťany p.o. – viz příloha č. 4.
8. Bere na vědomí žádost o souhlas s pořádáním akce „ Oslava narozenin v lokalitě „na
houpačce“ a souhlasí s pořádáním této akce v souladu dle stanovené vyhlášky obce.
Pořadatel je dále odpovědný za bezpečnost účastníků celé akce a musí zajistit úklid po
akci tak, aby bylo veřejného prostranství ve stavu předcházejícím této předmětné akce.
V případě, že nebude dodrženo, bude obec postupovat v souladu s legislativou ČR.
9. Schvaluje vzor smlouvy o výpůjčce a darování kompostérů občanům obce, které obec
Bělkovice-Lašťany zajistila z dotace OPŽP, na základě které bude uzavřena smlouva mezi
jednotlivými občany a obcí Bělkovice-Lašťany a pověřuje starostu obce podpisem
jednotlivých smluv s občany- viz příloha č. 5.
10. Schvaluje hodnotící komisi veřejné zakázky „Přístavba a nástavba ZŠ Bělkovice - Lašťany
se vznikem moderních učeben a jejich vybavení“ – viz příloha č. 6.
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