Zápis a usnesení ze 43. zasedání Rady obce Všelibice
ze dne 1. 11. 2017
43. zasedání Rady obce Všelibice ve volebním období 2014-2018 se konalo dne 1. 11. 2017 od 19 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.

Zahájení a schválení programu zasedání a ověřovatele zápisu
Výběr dodavatele zimní údržby
Plán inventur
Různé

Schůzi zahájila a řídila starostka Bc. Martina Sluková, zapisovatelkou byla jmenována Denisa Jandusová, ověřovatelem
Josef Sadílek.
K bodu č. 1:
Starostka obce přednesla body programu pro zasedání rady obce. Navrhla usnesení:
Návrh usnesení č. RO/319/43/2017
Rada obce schvaluje program 43. zasedání rady obce.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/319/43/2017 bylo schváleno.

Rada obce provedla kontrolu usnesení ze 42. zasedání RO.
K bodu č. 2:
Výběr dodavatele zimní údržby
Byly vypsány dvě výzvy na zimní údržbu komunikací: č. 1 místní části: Březová, Malčice, Podjestřábí, Roveň a výzva na
zimní údržbu č. 2 místní části: Benešovice, Chlístov, Lísky, Nantiškov, Nesvačily, Přibyslavice, Vrtky.
Nabídky byly rozeslány pěti subjektům. Finanční výbor se seznámil na svém zasedání dne 31. 10. 2017 s následujícími
nabídkami:
k výzvě č. 1: jedna nabídka –
, 550,- Kč/1 hodinu (není plátce DPH).
k výzvě č. 2: jedna nabídka – Družstvo Borek, 630,- Kč/ 1 hodinu (včetně DPH).
Finanční výbor doporučuje radě obce schválit smlouvy o dílo s výše uvedenými subjekty.
Návrh usnesení č. RO/320/43/2017
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zimní údržbu v lokalitě č. 1 s
a ukládá starostce tuto smlouvu podepsat.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/320/43/2017 bylo schváleno.
1

Návrh usnesení č. RO/321/43/2017
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zimní údržbu v lokalitě č. 2 s Družstvem Borek, Všelibice a ukládá
starostce tuto smlouvu podepsat.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/321/43/2017 bylo schváleno.

K bodu č. 3:
Plán inventur
Starostka seznámila členy rady s plánem inventur a návrhem členů inventarizační komise. Ukončení inventur k datu
28. 12. 2017. Návrh na složení komise: předseda Josef Sadílek, členové: Jana Sadílková,
,
.
Návrh usnesení č. RO/322/43/2017
Rada obce po projednání schvaluje plán inventur a složení inventarizační komise.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/322/43/2017 bylo schváleno.

K bodu č. 4:
Různé
• Sběr nebezpečných složek se uskuteční 11. 11. 2017.
• Nákupem sypače se zabývalo zastupitelstvo na pracovní poradě 30. 10. 2017. Výsledkem z této porady je
doporučení nákupu neseného sypače za traktor. Rada se tímto nákupem bude zabývat na příštím zasedání.
Příští RO se uskuteční ve středu 22. 11. 2017.
Na závěr starostka obce Bc. Martina Sluková poděkovala všem členům rady obce za účast na 43. zasedání Rady obce
Všelibice a jednání ve 20.00 hodin ukončila.
Zapsala: Denisa Jandusová

……………………………………….

Zápis ověřil: Josef Sadílek

……………………………………….

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

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