Zápis a usnesení z 51. zasedání Rady obce Všelibice
ze dne 2. 5. 2018
51. zasedání Rady obce Všelibice ve volebním období 2014-2018 se konalo dne 2. 5. 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.
6.
7.
8.

Zahájení a schválení programu zasedání a ověřovatele zápisu
Sekání příkopů
Výpověď mandátní smlouvy
Žádosti spolků o finanční příspěvek
Revitalizace příslušenství mostu M1
Dodatek smlouvy o dílo
Oprava komunikací
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/362/51/2018
Rada obce schvaluje program 51. zasedání rady obce.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/362/51/2018 bylo schváleno.

Rada obce provedla kontrolu usnesení z 50. zasedání RO.
K bodu č. 2:
Sekání příkopů
Starostka navrhla zadat sekání příkopů podél místních komunikací panu
naši obec seká pravidelně a osvědčil se.

, který pro

Návrh usnesení č. RO/363/51/2018
Rada obce po projednání schvaluje oslovit s nabídkou na sekání příkopů podél obecních komunikací pana
.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/363/51/2018 bylo schváleno.
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K bodu č. 3:
Výpověď mandátní smlouvy
Rada se seznámila s výpovědí mandátní smlouvy o poskytnutí závodní zdravotní péče.
Návrh usnesení č. RO/364/51/2018
Rada obce po projednání bere na vědomí výpověď mandátní smlouvy o poskytnutí závodní zdravotní péče ze
strany MUDr. Renaty Zikmundové zastoupené MediClinic a.s. ke dni 31. 7. 2018.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/364/51/2018 bylo schváleno.

K bodu č. 4:
Žádosti spolků o finanční příspěvek
Starostka předložila žádosti spolků o finanční příspěvek na činnost. Konkrétně se jednalo o:
Myslivecký spolek Všelibice - žádá 11.000,- Kč;
SDH Březová - žádá 11.000,- Kč;
SDH Všelibice - žádá 11.000,- Kč.
Zároveň tyto spolky doložily využití finančních prostředků za rok 2017.
Starostka navrhuje uzavřít darovací smlouvy opětovně s podmínkou, že spolky do konce měsíce března 2019 doloží
kopie dokladů, na co byly poskytnuté finanční prostředky použity.
Návrh usnesení č. RO/365/51/2018
Rada obce po projednání schvaluje Darovací smlouvu s Mysliveckým spolkem Všelibice, IČ 04310420 na částku
11.000,- Kč a pověřuje starostku jejím podpisem.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/365/51/2018 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. RO/366/51/2018
Rada obce po projednání schvaluje Darovací smlouvu s SDH Březová, IČ 49111965 na částku 11.000,- Kč
a pověřuje starostku jejím podpisem.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/366/51/2018 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. RO/367/51/2018
Rada obce po projednání schvaluje Darovací smlouvu s SDH Všelibice, IČ 49112171 na částku 11.000,- Kč
a pověřuje starostku jejím podpisem.

Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/367/51/2018 bylo schváleno.

K bodu č. 5:
Revitalizace příslušenství mostu M1
Dále rada projednávala objednání úprav koryta toku Malé Mohelky v bezprostřední blízkosti mostu u hasičské
zbrojnice ve Všelibicích. V současné době Lesy ČR s.p. provádí čištění koryta a doplnění dláždění. Starostka navrhuje
doplnit dláždění výše, než je nyní provedeno a zároveň dodat schody a upravit břehy. Oslovená firma Pebece s.r.o.
nabízí: překládání kamenů, vyjmutí pískovce, doplnění schodů, dovoz žuly a štěrku za cenu 25.000,-Kč bez DPH.
Navýšení dláždění umožní využití původního stavidla a zajistí lepší průtok toku v okolí mostu (viz příloha č. 1).
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Návrh usnesení č. RO/368/51/2018
Rada obce po projednání schvaluje objednání úprav příslušenství mostu M1 ve Všelibicích za nabízenou cenu
firmě Pebece s.r.o.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/368/51/2018 bylo schváleno.

K bodu č. 6:
Dodatek smlouvy
Starostka předložila změnový list č. 1 ke smlouvě o dílo s Ještědskou stavební společností s.r.o. na projekt „Půdní
vestavbu hasičské zbrojnice ve Všelibicích“. Do změnového listu se promítly více i méně práce (viz příloha č. 2). Tímto
změnovým listem nedošlo k navýšení celkového rozpočtu stavby.
Návrh usnesení č. RO/369/51/2018
Rada obce po projednání schvaluje dodatek ke smlouvě s Ještědskou stavební společností spol. s r.o. podle
změnového listu č. 1.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/369/51/2018 bylo schváleno.

K bodu č. 7:
Dále rada projednávala objednání
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 344,- Kč bez DPH za 1 m2. Cena je odvozena od metrů čtverečních (viz příloha č. 3).
Návrh usnesení č. RO/370/51/2018
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/370/51/2018 bylo schváleno.

K bodu č. 8:
Různé
• Starostka informovala o tom, že jsme byli neúspěšní při žádání o dotaci na MMR na opravu komunikace
Vrtky – Benešovice.
• Dále starostka informovala, že podala přihlášku do soutěže Vesnice roku 2018.
• Rada se seznámila na místě s postupem prací v hasičské zbrojnici.
Příští RO se uskuteční ve středu 23. 5. 2018.
Na závěr starostka obce Bc. Martina Sluková poděkovala všem členům rady obce za účast na 51. zasedání Rady obce
Všelibice a jednání ve 20.20 hodin ukončila.
Zapsala: Denisa Jandusová

……………………………………….

Zápis ověřil: Josef Sadílek

……………………………………….

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

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