Usnesení č. 19/2018
ze zasedání Rady obce Bělkovice-Lašťany dne 22. 10. 2018
Rada obce Bělkovice–Lašťany:
1. Bere na vědomí kontrolu předchozích usnesení rady obce.
2. Schvaluje

uzavření dodatku č. 1 k SOD na zpracování dokumentace „Výstavba místní

komunikace v Bělkovicích-Lašťanech“ se společností NELL PROJEKT s.r.o., IČ: 292 09 081 a
pověřuje starostu obce podpisem dodatku – viz příloha č. 1.
3. Schvaluje změnu rozpisu rozpočtu č. 13/2018 – viz příloha č. 2.
4. Bere na vědomí nabídku na opravu komunikací recyklátem „2x Na Fatkově a 1x komunikace
u zemědělského družstva v Lašťanech“ v délce přes 1 km, schvaluje provedení prací od
HABAU CZ s.r.o., IČ: 260 68 338, ve výši 50 000,-Kč bez DPH a pověřuje starostu obce
objednáním prací.
5. Bere na vědomí nabídku na zpracování žádosti o dotaci z MMR na „Fit stezku BělkoviceLašťany“, schvaluje uzavření příkazní smlouvy s panem Jakubem Kriškem, IČ: 056 19 416 na
zajištění žádosti o dotaci ve výši 15 000,-Kč včetně DPH a pověřuje podepsáním smlouvy
starostu obce – viz příloha č. 3
6. Jmenuje komise pro 4 veřejné zakázky – viz příloha č. 4.
7. Schvaluje uzavření pachtovní smlouvy na pozemek parc. č. 183/28 v k.ú. Trusovice se ZD
Bohuňovice s.r.o. a pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy – viz příloha č. 5.
8. Schvaluje uzavření Dodatku „C“ k pachtovní smlouvě na pozemky v majetku obce uvedené
v příloze č. 6 s Hanácká zemědělská a.s., IČ: 476 76 256 a pověřuje starostu obce
podepsáním Dodatku „C“ ke smlouvě – viz příloha č. 6.
9. Bere na vědomí žádost o povolení pronájmu části pozemku parc. č. 266 v k.ú. Lašťany pro
účely parkování vozidla a neschvaluje záměr pronájmu části předmětného pozemku za
účelem parkování.
10. Bere na vědomí žádost o odkup části pozemku parc. č. 712 v k.ú. Lašťany a doporučuje
zastupitelstvu obce schválit záměr prodeje části předmětného pozemku.
11. Bere na vědomí žádost o odkup části pozemku parc. č. 117/1 v k.ú. Bělkovice.

12. Bere na vědomí informace Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a konání
výběrového řízení na pozemek parc. č. 1028/25 v k.ú. Lašťany.
13. Bere na vědomí informace starosty obce o získané neinvestiční dotaci z Olomouckého kraje
ve výši 100 000,-Kč na modernizaci místní knihovny.
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