Zápis a usnesení z 28. zasedání Rady obce Všelibice
ze dne 7. 9. 2016
28. zasedání Rady obce Všelibice ve volebním období 2014-2018 se konalo dne 7. 9. 2016 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.

Zahájení a schválení programu zasedání a ověřovatele zápisu
Nabídka na odkup pozemků ve vlastnictví obce
Žádost o směnu pozemků
Smlouva o dílo na pořízení 2. změny územního plánu
Smlouva o dílo na zhotovení podlahy v garážích hasičské zbrojnice - Všelibice
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/214/28/2016
Rada obce schvaluje program 28. zasedání rady obce.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/214/28/2016 bylo schváleno.

Rada obce provedla kontrolu usnesení z 27. zasedání RO.
K bodu č. 2:
Nabídka na odkup pozemků ve vlastnictví obce
Starostka seznámila členy rady s nabídkou firmy KAHORO s.r.o. na odkoupení pozemků ve vlastnictví obce. V současné
době však nenabízíme k prodeji žádné pozemky.
Návrh usnesení č. RO/215/28/2016
Rada obce po projednání bere na vědomí nabídku firmy KAHORO s.r.o. na odkoupení pozemků ve vlastnictví obce
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/215/28/2016 bylo schváleno.

K bodu č. 3:
Žádost o směnu pozemků
Starostka seznámila členy rady s žádostí
ohledně převodu pozemků na obec a zároveň
směnou pozemků. Vzhledem k tomu, že se jedná o nemovitý majetek rada nemůže rozhodnout a mělo by se touto
žádostí zabývat zastupitelstvo obce.
Návrh usnesení č. RO/216/28/2016
Rada obce po projednání bere na vědomí a doporučuje ZO se žádostí zabývat.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/216/28/2016 bylo schváleno.

K bodu č. 4:
Smlouva o dílo na pořízení 2. změny územního plánu
Rada projednala návrh smlouvy o dílo na pořízení 2. změny územního plánu.
Návrh usnesení č. RO/217/28/2016
Rada obce po projednání schvaluje smlouvu o dílo na pořízení 2. změny územního plánu a pověřuje starostku tuto
smlouvu uzavřít s
.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/217/28/2016 bylo schváleno.

K bodu č. 5:
Smlouva o dílo na zhotovení podlahy v garážích hasičské zbrojnice – Všelibice.
Rada se seznámila s návrhy oslovených firem ohledně vybourání a následného betonování podlahy v garážích hasičské
zbrojnice ve Všelibicích.
Obesláni byli na bourací práce:
Nabídka č. 1: 44.500,- Kč (bez DPH)
Nabídka č. 2: 62.500,- Kč (bez DPH)
Nabídka č. 3: 48.500,- Kč (bez DPH)
Návrh usnesení č. RO/218/28/2016
Rada obce po projednání schvaluje smlouvu o dílo s
smlouvu uzavřít.

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

za nabízenou cenu a pověřuje starostku tuto

Usnesení č. RO/218/28/2016 bylo schváleno.

Obesláni byli na betonování:
Nabídka č. 1: 166.020,- Kč (bez DPH)
Nabídka č. 2: 176.370,- Kč (bez DPH) KOREPO s.r.o.
Nabídka č. 3: 200.040,- Kč (bez DPH) Ještědská stavební s.r.o.
Návrh usnesení č. RO/219/28/2016
Rada obce po projednání schvaluje smlouvu o dílo s
starostku tuto smlouvu uzavřít.

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

za nabízenou cenu a pověřuje

Usnesení č. RO/219/28/2016 bylo schváleno.

K bodu č. 6:
Různé
• Výlet seniorů
Starostka informovala o zajištění výletu pro seniory. Výlet se uskuteční 8. 9. 2016 s programem: návštěva
zámku v Poděbradech, okružní plavba parníkem, návštěva skanzenu v Přerově nad Labem.
• Setkání seniorů
Starostka informovala o průběhu příprav na chystané Setkání seniorů, které se uskuteční v sobotu
17. 9. 2016 od 14 hodin v kulturním domě ve Všelibicích. Akce je pořádána s obcemi Cetenov a Hlavice.
• Vrtky 8 oprava místnosti
Členové rady se seznámili na místě s průběhem oprav společenské místnosti na Vrtkách v č.p. 8.
• Vrtky park u hřbitova
Členové rady se seznámili na místě se stavem úprav parku u hřbitova na Vrtkách.
• Střecha Lísky č.p. 17
Členové rady se seznámili na místě s průběhem opravy střechy na objektu Lísky č.p. 17.

Příští RO se uskuteční ve středu 5. 10. 2016.
Na závěr starostka obce Bc. Martina Sluková poděkovala členům rady obce za účast na 28. zasedání Rady obce
Všelibice a jednání ve 21. 20 hodin ukončila.

Zapsala:

Denisa Jandusová

Zápis ověřil: Josef Sadílek
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Denisa Jandusová
místostarostka

……………………………………….

……………………………………….

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

