Zápis a usnesení z 38. zasedání Rady obce Všelibice
ze dne 29. 6. 2017
38. zasedání Rady obce Všelibice ve volebním období 2014-2018 se konalo dne 29. 6. 2017 od 19.00 hodin na Obecním
úřadě ve Všelibicích.
Přítomni: Denisa Jandusová, Jitka Rybářová, Josef Sadílek, Bc. Martina Sluková
Omluvena: Ing. Klára Rubášová
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení a schválení programu zasedání a ověřovatele zápisu
Žádosti spolků o finanční podporu
Nabídka na opravu komunikací
Výzva na dodavatele projektové dokumentace přestavby areálu MŠ
Všelibická pouť
Budíkovské slavnosti
Různé

Schůzi zahájila a řídila starostka Bc. Martina Sluková, zapisovatelkou byla jmenována Denisa Jandusová, ověřovatelkou
Jitka Rybářová.
K bodu č. 1:
Starostka obce přednesla body programu pro zasedání rady obce. Navrhla usnesení:
Návrh usnesení č. RO/294/38/2017
Rada obce schvaluje program 38. zasedání rady obce.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/294/38/2017 bylo schváleno.

Rada obce provedla kontrolu usnesení z 37. zasedání RO.
K bodu č. 2:
Žádosti spolků o finanční příspěvek
Starostka seznámila členy rady s žádostmi spolků o finanční příspěvek na činnost – konkrétně se jednalo o:
Myslivecký spolek Vrtky - žádá 6.000,-Kč;
SDH Březová - žádá o 11.000,-Kč.
Starostka navrhuje uzavřít darovací smlouvy se stejnou podmínkou, jakou mají ostatní spolky, tj. do konce měsíce
března 2018 doloží kopie dokladů, na co byly poskytnuté finanční prostředky použity.
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Návrh usnesení č. RO/295/38/2017
Rada obce po projednání schvaluje Darovací smlouvu s Mysliveckým spolkem Vrtky, IČ 72743697 na částku
6.000,- Kč a pověřuje starostku jejím podpisem.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/295/38/2017 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. RO/296/38/2017
Rada obce po projednání schvaluje Darovací smlouvu s SDH Březová, IČ49111965 na částku 11.000,- Kč,a pověřuje starostku jejím podpisem.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/296/38/2017 bylo schváleno.

K bodu č. 3:
Nabídka na opravu komunikací
Starostka seznámila členy rady s nabídkou na opravu komunikací firmou Zoubek s.r.o.. Zástupce této firmy se se
stavem komunikací seznámil na místě. V cenové nabídce je zahrnuto čištění vozovky v místě oprav, nanesení spojovací
vrstvy asfaltu, vyplnění směsí asfaltu, překrytí vrstvou štěrku a válcování. Na tyto služby bude poskytnuta záruka 3
roky. Nabízená cena za tyto práce je 42.577,- Kč bez DPH. Cena je odvozena od metrů čtverečních.
Návrh usnesení č. RO/297/38/2017
Rada obce po projednání schvaluje zadat opravy komunikací firmě Zoubek s.r.o. za nabízenou cenu.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/297/38/2017 bylo schváleno.

K bodu č. 4:
Výzva na dodavatele projektové dokumentace přestavby areálu MŠ
Rada se seznámila se zněním výzvy na dodání projektové dokumentace na Přestavbu areálu MŠ ve Všelibicích. Tuto
výzvu zpracovala Agentura regionálního rozvoje.
Návrh usnesení č. RO/298/38/2017
Rada obce po projednání schvaluje znění výzvy na dodání projektové dokumentace na Přestavbu areálu MŠ ve
Všelibicích.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/298/38/2017 bylo schváleno.

K bodu č. 5:
Všelibická pouť
Starostka obce seznámila členy rady obce s plánovaným programem Všelibické pouti.
V sobotu dopoledne budou probíhat střelby Pod Borkem u rybníka (okresní přebor), organizuje je Myslivecké sdružení
Všelibice. Odpoledne se uskuteční Putování za pohádkou – start mezi 14. a 15. hodinou, vstupné pro děti je stanoveno
na 20,- Kč a pro dospělé na 30,- Kč. Zajištěno je v tuto chvíli 11 stanovišť. Od 19 hodin bude hrát skupina Huraš Band.
Na 22 hodinu je objednán ohňostroj. V neděli od 14 hodin hraje Dechová hudba Plechařinka, vstupné 30,-Kč.
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Návrh usnesení č. RO/299/38/2017
Rada obce po projednání schvaluje navržený program a zajištění hudební produkce.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/299/38/2017 bylo schváleno.

K bodu č. 6:
Budíkovské slavnosti
Starostka informovala radu o průběhu příprav na Budíkovské slavnosti. Tato akce bude podpořena částkou 25.000,- Kč
z Libereckého kraje.
Návrh usnesení č. RO/300/38/2017
Rada obce po projednání bere na vědomí poskytnutí částky ve výši 25.000,-Kč na Budíkovské slavnosti 2017
Libereckým krajem.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/300/38/2017 bylo schváleno.

K bodu č. 7:
Různé
• Starostka informovala členy rady o průběhu návštěvy hodnotící komise - Vesnice roku.
• Jitka Rybářová upozornila na nefunkční okapové svody na budově pohostinství v Lískách. Starostka
odpověděla, že závada bude reklamována.
Příští RO se uskuteční ve čtvrtek 13. 7. 2017.
Na závěr starostka obce Bc. Martina Sluková poděkovala všem členům rady obce za účast na 38. zasedání Rady obce
Všelibice a jednání v 19.25 hodin ukončila.
Zapsala: Denisa Jandusová

……………………………………….

Zápis ověřila: Jitka Rybářová

……………………………………….

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

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