Zápis a usnesení z 39. zasedání Rady obce Všelibice
ze dne 13. 7. 2017
39. zasedání Rady obce Všelibice ve volebním období 2014-2018 se konalo dne 13. 7. 2017 od 19.00 hodin na Obecním
úřadě ve Všelibicích.
Přítomni: Denisa Jandusová, Ing. Klára Rubášová, Jitka Rybářová, Josef Sadílek, Bc. Martina Sluková
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení a schválení programu zasedání a ověřovatele zápisu
Výběr dodavatele projektu přestavba areálu MŠ
Schválení dodatku ke smlouvě s CTS corp., s.r.o.
Výběr dodavatele výzvy na půdní vestavbu
Nákup fotoaparátu
Nákup prvků pro veřejný rozhlas
Různé

Schůzi zahájila a řídila starostka Bc. Martina Sluková, zapisovatelkou byla jmenována Denisa Jandusová, ověřovatelkou
Ing. Klára Rubášová.
K bodu č. 1:
Starostka obce přednesla body programu pro zasedání rady obce. Navrhla usnesení:
Návrh usnesení č. RO/301/39/2017
Rada obce schvaluje program 39. zasedání rady obce.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/301/39/2017 bylo schváleno.

Rada obce provedla kontrolu usnesení z 38. zasedání RO.
K bodu č. 2:
Výběr dodavatele projektu přestavba areálu MŠ
Rada usnesením č. RO/298/38/2017 schválila znění výzvy na dodání projektové dokumentace na Přestavbu areálu MŠ
ve Všelibicích. Výzva byla zveřejněna na webových stránkách obce, na úřední desce od 30.6.2017 do 13.7.2017 a byly
obeslány tři projekční kanceláře. Termín pro odevzdání nabídek byl stanoven na 13.7.2017 do 15 hodin. V 17 hodin se
sešla hodnotící komise. Starostka seznámila radu se „Zprávou o hodnocení nabídek a výsledkem posouzení splnění
podmínek účasti v zadávacím řízení u vybraného uchazeče“. Obdrželi jsme jednu nabídku, která splnila veškeré
požadavky stanovené v zadávací dokumentaci. Komise doporučuje uzavřít smlouvu s uchazečem č.1 Havlis & Partner
architekti s.r.o. za nabízenou cenu 675.180,-Kč včetně DPH. Nabízená cena je za celé plnění zakázky, jak bylo uvedeno
ve výzvě.
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Návrh usnesení č. RO/302/39/2017
Rada obce po projednání schvaluje uzavřít smlouvu o dílo s vybraným uchazečem Havlis & Partner architekti s.r.o.
a pověřuje starostku jejím podpisem.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/302/39/2017 bylo schváleno.

K bodu č. 3:
Schválení dodatku ke smlouvě s CTS corp., s.r.o.
V dodatku dochází ke snížení ceny za podání žádosti o dotaci na projekt „Půdní vestavba v hasičské zbrojnici ve
Všelibicích“.
Návrh usnesení č. RO/303/39/2017
Rada obce po projednání schvaluje dodatek ke smlouvě.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/303/39/2017 bylo schváleno.

K bodu č. 4:
Výběr dodavatele výzvy na půdní vestavbu
Vzhledem ke schválené dotaci na dostavbu půdní vestavby v hasičské zbrojnici ve Všelibicích je třeba zpracovat výzvu
na dodavatele stavby. Starostka navrhuje zadat administraci výzvy firmě BlueFort s.r.o. za nabízenou cenu. S touto
firmou jsme spolupracovali již při dodání svozového automobilu na bio odpad.
Návrh usnesení č. RO/304/39/2017
Rada obce po projednání schvaluje zadat administraci výzvy firmě BlueFort s.r.o. za nabízenou cenu.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/304/39/2017 bylo schváleno.

K bodu č. 5:
Nákup fotoaparátu
Starostka přednesla návrh na nákup nového fotoaparátu pro obec. Stávající je z roku 2006, má nefunkční baterii.
Návrh usnesení č. RO/305/39/2017
Rada obce po projednání schvaluje finanční prostředky ve výši max. 18.000,-Kč na nákup nového fotoaparátu.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/305/39/2017 bylo schváleno.

K bodu č. 6:
Nákup prvků pro veřejný rozhlas
V letošním rozpočtu jsou finanční prostředky určené na obnovu veřejného rozhlasu. Starostka navrhuje vyřešit výměnu
zesilovače nákupem nových zařízení.
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Návrh usnesení č. RO/306/39/2017
Rada obce po projednání schvaluje finanční prostředky ve výši max. 50.000,-Kč na nákup nových zesilovačů pro
veřejný rozhlas.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/306/39/2017 bylo schváleno.

K bodu č. 7:
Různé
• Starostka informovala členy rady, že při bouřce došlo k přepětí na obecním úřadě a byl zničen záložní zdroj
a počítač v kanceláři místostarostky. Starostka zajistí obnovu.
Příští RO se uskuteční ve středu 6. 9. 2017.
Na závěr starostka obce Bc. Martina Sluková poděkovala všem členům rady obce za účast na 39. zasedání Rady obce
Všelibice a jednání ve 20.00 hodin ukončila.

Zapsala: Denisa Jandusová

……………………………………….

Zápis ověřila: Ing. Klára Rubášová

……………………………………….

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

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