Zápis a usnesení z 30. zasedání Rady obce Všelibice
ze dne 2. 11. 2016
30. zasedání Rady obce Všelibice ve volebním období 2014-2018 se konalo dne 2. 11. 2016 od 19 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.

Zahájení a schválení programu zasedání a ověřovatele zápisu
Výběr dodavatele zimní údržby
Plán inventur
Divadelní představení
Nákup tiskárny
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/227/30/2016
Rada obce schvaluje program 30. zasedání rady obce.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/227/30/2016 bylo schváleno.

Rada obce provedla kontrolu usnesení z 29. zasedání RO. Starostka informovala, že zatím není vyvěšen záměr nájmu
dvou místností v přízemí v č.p. 8 na Vrtkách. Důvodem je, že zatím nebyla provedena kontrola elektrikářem
bezpečného provozu elektro.
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. Členové rady se seznámili s nabídkami.
K výzvě č. 1: jedna nabídka – pan Jan Jíra, Všelibice, 550,- Kč/1 hodinu (není plátce DPH).
K výzvě č. 2: jedna nabídka – Družstvo Borek, 630,- Kč/ 1 hodinu (včetně DPH).
Návrh usnesení č. RO/228/30/2016
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zimní údržbu v lokalitě č. 1 s panem Janem Jírou, Všelibice 22
a ukládá starostce tuto smlouvu podepsat.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/228/30/2016 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. RO/229/30/2016
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 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/229/30/2016 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. 2016. Návrh na složení komise: předseda Denisa Jandusová, členové: Jana Sadílková, Roman Čermák,
Martina Šámalová, Petr Nejedlo.
Návrh usnesení č. RO/230/30/2016
Rada obce po projednání schvaluje plán inventur a složení inventarizační komise.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/230/30/2016 bylo schváleno.

K bodu č. 4:
Divadelní představení
Starostka seznámila členy rady s možností konání divadelního představení pro děti Pohádka o hloupém čertovi, která
by se mohla odehrát v termínu 4. 12. 2016 od 15 hodin ve Všelibicích. Dále navrhuje vybírat dobrovolné vstupné.
Návrh usnesení č. RO/231/30/2016
Rada obce po projednání souhlasí s uspořádáním divadelního představení pro děti.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/231/30/2016 bylo schváleno.

K bodu č. 5:
Nákup tiskárny
Starostka již na minulé radě informovala o rozbité tiskárně na obecním úřadě. Řešením nastalé situace by mohlo být
pořízení tiskárny (barevný tisk A3 v hodnotě 120.000,-Kč) prostřednictvím nájmu, kde podle zjišťovaných informací by
nájem činil – cca 30.000,-Kč za rok a nájem by trval 4 roky. V ceně je zahrnut servis, následně je k tomu platba za každou
stránku: černobílá cca 0,30 Kč a barevná za 1,-Kč.
Nákup nové tiskárny, která by odpovídala tomu, co se zatím používalo v hodnotě do 35.000,-Kč (barevná A4), samotný
tisk je následně v hodnotě – černobílá stránka 1,-Kč a barevná stránka 3,-Kč.
Další možností je nákup repasované tiskárny (v původní hodnotě 120.000,-Kč) by se mohla pořídit do 35.000,-Kč, na
tomto zařízení samotný tisk - černobílá stránka 0,10Kč a barevná stránka 0,30Kč. 35.000Kč by se z rozpočtu dalo
uvolnit.
Návrh usnesení č. RO/232/30/2016
Rada obce po projednání souhlasí s nákupem repasované tiskárny do 35.000,-Kč.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/232/30/2016 bylo schváleno.

K bodu č. 6:
Různé
• Starostka informovala členy RO, že bude dávat žádost na krajský úřad o převod dotace z POV na opravu mostu
v Podjestřábí na příští rok.
• Oprava střechy v Lískách byla ukončena.
• Rekonstrukce podlahy v hasičárně ve Všelibicích byla provedena, hasiči si nyní chtějí garáže vybílit.

•
•
•
•

RO se seznámila na místě s průběhem rekonstrukce WC v KD Všelibice.
K projednávané žádosti Neubertových o směnu pozemků – bude se dále jednat. Neubertovi neodkoupili
pozemky, které chtěli směňovat podél cesty.
Sběr nebezpečných složek se uskuteční 19.11.2016.
Starostka navrhuje svolat pracovní poradu na 14.11.2016 od 20 hodin.

Příští RO se uskuteční ve středu 30. 11. 2016.
Na závěr starostka obce Bc. Martina Sluková poděkovala všem členům rady obce za účast na 30. zasedání Rady obce
Všelibice a jednání v 20.20 hodin ukončila.

Zapsala:

Denisa Jandusová

Zápis ověřila: Jitka Rybářová

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

……………………………………….

……………………………………….

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

