Zápis a usnesení z 19. zasedání Rady obce Všelibice
ze dne 23. 2. 2016
19. zasedání Rady obce Všelibice ve volebním období 2014-2018 se konalo dne 23. 2. 2016 od 19.00 hodin na Obecním
úřadě ve Všelibicích.
Přítomni: Denisa Jandusová, Ing. Klára Rubášová, Josef Sadílek, Bc. Martina Sluková
Omluvena: Jitka Rybářová
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení a schválení programu zasedání a ověřovatele zápisu
Schválení nájemní smlouvy
Zadání opravy cesty
Zadání zhotovení projektových dokumentací a objemové studie
Různé

Schůzi zahájila a řídila starostka Bc. Martina Sluková, zapisovatelka schůze: Denisa Jandusová, ověřovatelka zápisu
Ing. Klára Rubášová
K bodu č. 1:
Starostka obce přednesla body programu pro zasedání rady obce. Navrhla usnesení:
Návrh usnesení č. RO/150/19/2016
Rada obce schvaluje program 19. zasedání rady obce.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/150/19/2016 bylo schváleno.

Rada obce provedla kontrolu usnesení z 18. zasedání RO.
Rada obce následně projednala další body programu.
K bodu č. 2:
Schválení nájemní smlouvy
Vzhledem ke změně žadatele o pronájem části hospodářské budovy na právnickou osobu se RO rozhodla zrušit
usnesení 145/18/2016.
Návrh usnesení č. RO/151/19/2016
Rada obce po projednání ruší usnesení č. RO/145/18/2016.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/151/19/2016 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. RO/152/19/2016
Rada obce po projednání schvaluje nájemní smlouvu s Wood Workshop s.r.o. na dobu určitou a to do 31.12.2016
a pověřuje starostku k jejímu podpisu.
Hlasování: pro 3 / proti 0 / zdrželi se 1 /

Usnesení č. RO/152/19/2016 bylo schváleno.

K bodu č. 3
Zadání opravy cesty
Vzhledem k záměru stavět nemovitost na p.p. č. 969/7 v k.ú. Všelibice je třeba zajistit přístup k této parcele po obecní
komunikaci 1115/1 v k.ú. Všelibice.
Návrh usnesení č. RO/153/19/2016
Rada obce schvaluje zadání opravy komunikace
Hlasování: pro 3 / proti 0 / zdrželi se 1 /

za nabídnutou cenu.
Usnesení č. RO/153/19/2016 bylo schváleno.

K bodu č. 4
Zadání zhotovení projektových dokumentací a objemové studie
Pro vypsání zakázky na opravu WC v kulturním domě ve Všelibicích a opravy střech v pohostinství v Lískách a na budově
Vrtkách č.p. 8 je potřeba mít zpracovaný projekt. A také pro určení rozhodnutí jak budeme postupovat při rekonstrukci
hospodářské budovy ve Všelibicích, je třeba mít zpracovanou objemovou studii.

Návrh usnesení č. RO/154/19/2016
Rada obce po projednání schvaluje zadání zhotovení objemové studie využití stávajícího areálu hospodářské
budovy ve Všelibicích
za nabídnutou cenu.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/154/19/2016 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. RO/155/19/2016
Rada obce po projednání schvaluje zadání zhotovení projektové dokumentace k rekonstrukci WC v kulturním
domě ve Všelibicích
za nabídnutou cenu.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/155/19/2016 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. RO/156/19/2016
Rada obce po projednání schvaluje zadání zhotovení projektové dokumentace k rekonstrukci střechy v objektu
v Lískách
za nabídnutou cenu.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/156/19/2016 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. RO/157/19/2016
Rada obce po projednání schvaluje zadání zhotovení projektové dokumentace k rekonstrukci střechy v objektu
na Vrtkách č.p. 8
za nabídnutou cenu.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/157/19/2016 bylo schváleno.

K bodu č. 5
Různé
• Příští radu svolá starostka před plánovaným zasedáním zastupitelstva obce, které se uskuteční 21.3.2016.

Na závěr starostka obce Bc. Martina Sluková poděkovala členům rady obce za účast na 19. zasedání Rady obce
a jednání v 20.00 hod. ukončila.
Zapsala:

Denisa Jandusová

Zápis ověřila Ing. Klára Rubášová

.……………………………………….
Denisa Jandusová
místostarostka

……………………………………….
……………………………………….

…………………………………….….
Bc. Martina Sluková
starostka

