Usnesení č. 15/2018
ze zasedání Rady obce Bělkovice-Lašťany dne 13. 8. 2018
Rada obce Bělkovice–Lašťany:
1. Schvaluje změnu rozpisu rozpočtu č. 9/2018 – viz příloha č. 1.
2. Bere na vědomí rozhodnutí o výběru dodavatele na akci: „DiscGolfové hřiště BělkoviceLašťany “, schvaluje výběr dodavatele a uzavření smlouvy se společností Ultimo Wave, s.r.o.
IČ: 026 13 930 za cenu 181 520,- Kč bez DPH a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy –
viz příloha č. 2.
3. Bere na vědomí informace o odpovědi proti podaným námitkám ve věci výběru dodavatele
na akci „Přístavba a nástavba ZŠ Bělkovice – Lašťany se vznikem moderních učeben a jejich
vybavení“ – viz příloha č. 3.
4. Bere na vědomí nabídky na osázení záhonů kolem komunikace č. III/ 44436 BělkoviceLašťany a schvaluje objednání zahradnických prací od paní Beartice Mádrové IČ: 487 30 441
za maximální cenu 270 000,- Kč bez DPH.
5. Bere na vědomí informace starosty obce o podaných žádostech o dotace na OPŽP:
a) Nakládání s odpady v obci Bělkovice-Lašťany, která nebyla úspěšná z důvodu malé alokace.
b) Intenzifikace ČOV Bělkovice-Lašťany, která měla nízkou alokaci, ale projekt je zařazen mezi
náhradníky s nutností podání další žádosti z národních zdrojů a schvaluje podání dalších
žádostí o dotace na nakládání z odpady a intenzifikaci ČOV dle příslušných poskytovatelů
dotací.
6. Schvaluje nákup a uložení zemního osvětlení do nového kruhového objezdu za cenu do
maximální výše 45 tisíc bez DPH a pověřuje starostu obce objednáním prací a materiálu u
společnosti MKK Lightservis s.r.o.
7. Schvaluje záměr Obce Bělkovice-Lašťany propachtovat a uzavřít dodatek pachtovní smlouvy
s Hanáckou zemědělskou a.s. na pozemky pro zemědělskou činnost – viz příloha č. 4.
8. Schvaluje záměr Obce Bělkovice-Lašťany propachtovat a uzavřít pachtovní smlouvu se ZD
Bohuňovice s.r.o. na pozemky pro zemědělskou činnost – viz příloha č. 5.
9. Schvaluje smlouvu o nájmu prostoru (reklamní plochy) v areálu hřiště s umělým povrchem
na parcele č. 329 v k.ú. Lašťany o rozměrech max. 1,4 m x 2,7 m s paní Alenou Penkovou IČ:
87106264 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy – viz příloha č. 6.

10. Bere na vědomí žádost o pořádání 4. ročníku projížďky mopedů v obci dne 1. 9. 2018 s
využitím areálu hřiště a schvaluje konání předmětné projížďky mopedů za podmínek
zabezpečení vstupu do trasy závodu, zajištění bezpečnosti místního provozu a ukončení
hudební produkce do 22:00 hodin v areálu hřiště, a to vše s odpovědností pořadatelů za
průběh celé akce.
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