Zápis a usnesení ze 49. zasedání Rady obce Všelibice
ze dne 7. 3. 2018
49. zasedání Rady obce Všelibice ve volebním období 2014-2018 se konalo dne 7. 3. 2018 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.
5.

Zahájení a schválení programu zasedání a ověřovatele zápisu
Projednání nabídky D.A.S.
Projednání nabídky CBS Nakladatelství s.r.o.
Noc s Andersenem
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/352/49/2018
Rada obce schvaluje program 49. zasedání rady obce.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/352/49/2018 bylo schváleno.

Rada obce provedla kontrolu usnesení ze 48. zasedání RO.
K bodu č. 2:
Projednání nabídky D.A.S.
Rada se seznámila s nabídkou firmy D.A.S., která nabízí právní poradenství a zastoupení.
Návrh usnesení č. RO/353/49/2018
Rada obce po projednání schvaluje uzavřít smlouvu na nabízené služby s firmou D.A.S. podle předložené nabídky
a pověřuje starostku tuto smlouvu uzavřít.
Hlasování: pro 0 / proti 3 / zdrželi se 1 /

Usnesení č. RO/353/49/2018 nebylo schváleno.

K bodu č. 3:
Projednání nabídky CBS Nakladatelství s.r.o.
Rada se seznámila s nabídkou firmy CBS Nakladatelství, která nabízí letecké snímkování obce, dodání foto plakátů
a výrobu propagačních materiálů.
1

Návrh usnesení č. RO/354/49/2018
Rada obce po projednání schvaluje objednání leteckého snímkování firmou CBS Nakladatelství.
Hlasování: pro 0 / proti 4 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/354/49/2018 nebylo schváleno.

K bodu č. 4:
Noc s Andersenem
Starostka informovala o tradiční akci Noc s Andersenem. Termín je 23. 3. 2018 a hlavním organizátorem je místní
knihovna.
Návrh usnesení č. RO/355/49/2018
Rada obce po projednání schvaluje pořádání akce Noc s Andersenem.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/355/49/2018 bylo schváleno.

K bodu č. 5:
Různé
• Starostka informovala o průběhu zajištění technické kontroly na vozidle Rover.
• Rada doporučuje svolat zasedání zastupitelstva na středu 28. 3. 2018 vzhledem k ukončení výzvy na těžbu
dřeva.
Příští RO se uskuteční ve středu 4. 4. 2018.
Na závěr starostka obce Bc. Martina Sluková poděkovala všem členům rady obce za účast na 49. zasedání Rady obce
Všelibice a jednání ve 20.05 hodin ukončila.

Zapsala: Denisa Jandusová

……………………………………….

Zápis ověřila: Ing. Klára Rubášová

……………………………………….

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

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