Usnesení č. 10/2018
ze zasedání Rady obce Bělkovice-Lašťany dne 7. 6. 2018
Rada obce Bělkovice–Lašťany:
1. Bere na vědomí kontrolu předchozího usnesení rady obce.
2. Bere na vědomí informace o průběhu, stavu a opravách bazénů od společnosti Sanatěs
Olomouc s.r.o., IČ 268 63 006, schvaluje vícepráce spočívající v rozsahu navýšení
pokrytých ploch novým nátěrem: velký bazén o 180m 2 a malý bazén o 18m2 a tím
k navýšení celkové částky na 177 149,-Kč bez DPH a pověřuje starostu obce zajištěním
proplacení.
3. Schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí internetového vybavení
internetový portál s ANTEE s.r.o., IČ 259 36 557 a pověřuje starostu obce podpisem
dodatku – viz příloha č. 1.
4. Schvaluje dodatek o zpracování osobních údajů ke smlouvě o ekonomickém poradenství
s KORAC spol. s.r.o., IČ 607 33 365 a pověřuje starostu obce podpisem dodatku č. 2 – viz
příloha č. 2.
5. Schvaluje uzavření zpracovatelské smlouvy s Osigeno – veřejné zakázky a dotace s.r.o., IČ
059 31 614 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy – viz příloha č. 3.
6. Bere na vědomí žádost o finanční dar od asociace Radost a neschvaluje poskytnutí
finančního daru.
7. Bere na vědomí žádost o finanční dar od pana M. Vinklera na zajištění „Letní fotbalové
školy“ v obci a
a) schvaluje finanční dar ve výši 4 000,-Kč a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy –
viz příloha č. 4.
b) souhlasí s bezplatným vstupem účastníků Letní fotbalové školy na koupaliště v době
pořádání turnusů.
8. Schvaluje přijetí dotace na kulturní akci „Oslavy výročí obce“ ve výši 40 000,- Kč od
Olomouckého kraje, IČ: 606 09 460 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dotaci
– viz příloha č. 5.

9. Schvaluje ceny vstupného na Koupaliště Bělkovice-Lašťany, které zůstávají beze změn pro
rok 2018 – viz příloha č. 6.
10. Souhlasí s termínem uzavření Mateřské školy Bělkovice-Lašťany v době letních prázdnin
dle žádosti pana ředitele – viz příloha č. 7.
11. Bere na vědomí odstoupení členky Komise zdravotní a sociální paní Pavlinské.
12. Bere na vědomí žádost Komise zdravotní a sociální na doplnění dalšího člena komise a
navýšení limitu darů I. – Dárkové balíčky pro jubilanty a II. Dary při vítání občánků,
doporučuje Komisi zdravotní a sociální najít nového vhodného člena/členku do komise.
I. schvaluje navýšení limitu pro jubilanty od 80 let věku na 300,-Kč/občan
II. neschvaluje navýšení limitu při vítání občánků.
13. Bere na vědomí informace starosty obce o zpracování studie úprav nádrže v Lašťanech a
schvaluje navržené grafické řešení – viz příloha č. 8.
14. Schvaluje podání žádosti o dotaci z Olomouckého kraje na podporu investičních projektů
v oblasti kultury na Modernizaci a rozšíření kapacit knihovny v Bělkovicích-Lašťanech a
pověřuje starostu obce podáním žádosti.
15. Schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2018 dle pověření z jednání zastupitelstva obce č.
2/2018 – viz příloha č. 9.
________________________________________________________________________
Výsledky projednávání, která nebyla přijata:
7. c) souhlasit s bezplatným vstupem na hřiště s umělým povrchem.

Mgr. Jana Kráčmarová
radní obce

Zapsala: Biernacká
Dne: 14. 6. 2018

Ing. Tomáš Němčic
starosta obce

