Zápis a usnesení ze 7. zasedání Rady obce Všelibice
ze dne 29. 4. 2019
7. zasedání Rady obce Všelibice ve volebním období 2018-2022 se konalo dne 29. 4. 2019 od 19.00 hodin na Obecním
úřadě ve Všelibicích.
Přítomni: Denisa Jandusová, Jiří Müller, Jitka Rybářová, Josef Sadílek, Martina Sluková
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení a schválení programu zasedání
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Žádost o finanční příspěvek Domov Modrý kámen
Opravy komunikací
Žádost spolku o finanční příspěvek
Zpracování dokumentace k veřejné zakázce
Zpětvzetí žádosti o zápis do školského rejstříku
Oprava požární nádrže ve Všelibicích
Různé

Řízení schůze: starostka Martina Sluková
Zapisovatelka: starostka Martina Sluková
Ověřovatelka zápisu: Denisa Jandusová
K bodu č. 1:
Starostka obce přednesla body programu pro zasedání rady obce. Navrhla usnesení:
Návrh usnesení č. RO/63/7/2019
Rada obce schvaluje program 7. zasedání rady obce.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/63/7/2019 bylo schváleno.

Rada obce provedla kontrolu usnesení ze 6. zasedání RO.
K bodu č. 2:
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Rada obce se seznámila se Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvou o právu provést stavbu
č. IE-12-4006076/VB/12. Týká se přeložení stávajícího venkovního vedení NN, čímž budou dotčeny p.p.č. 414/1,
1348/2 v k.ú. Březová u Všelibic. Rada navrhuje cenu za věcné břemeno ve výši 3.000,- Kč plus DPH.
Návrh usnesení č. RO/64/7/2019
Rada obce po projednání schvaluje navrženou Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu
o právu provést stavbu č. IZ-12-4000761/VB/003 a pověřuje starostku jejím podpisem.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/64/7/2019 bylo schváleno.
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K bodu č. 3:
Žádost o finanční příspěvek Domov Modrý Kámen
Rada se seznámila s žádostí Domova Modrý Kámen Mnichovo Hradiště o poskytnutí finančního příspěvku na nákup
matrací a prostěradel.
Návrh usnesení č. RO/65/7/2019
Rada obce schvaluje žádost o finanční příspěvek Domova Modrý Kámen.
Hlasování: pro 0 / proti 4 / zdrželi se 1 /

Usnesení č. RO/65/7/2019 nebylo schváleno.

K bodu č. 4:
Opravy komunikací
Starostka navrhuje pokračovat v údržbě komunikací konkrétně v lokalitách Benešovice, Nesvačily, Lísky, Nantiškov,
a dále podle potřeb. Předpokládaný objem: 3 x nákladní vozidlo.
Návrh usnesení č. RO/66/7/2019
Rada obce schvaluje objednání oprav výtluků u firmy Zoubek s.r.o. na základě předložené cenové nabídky
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/66/7/2019 bylo schváleno.

K bodu č. 5:
Žádost o finanční příspěvek spolku
Starostka předložila žádost Honebního společenstva Všelibice - Benešovice o finanční příspěvek na činnost ve výši
2.000,-Kč. Zároveň tento spolek doložil využití finančních prostředků za rok 2018. Starostka navrhuje uzavřít darovací
smlouvu a na základě doporučení auditora již nevyžadovat doklady vztahující se k účelu využití.
Návrh usnesení č. RO/67/7/2019
Rada obce po projednání schvaluje Darovací smlouvu s Honebním společenstvem Všelibice - Benešovice,
IČ 46745360, na částku 2.000,- Kč a pověřuje starostku jejím podpisem.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/67/7/2019 bylo schváleno.

K bodu č. 6:
Zpracování dokumentace k veřejné zakázce
Starostka navrhuje pověřit Mgr. Petra Žídka přípravou dokumentace k vyhlášení veřejné zakázky na dodavatele stavby
Mateřské školy ve Všelibicích. Pokud budeme úspěšnými žadateli o dotaci, měli bychom co nejdříve danou výzvu
vyhlásit.
Návrh usnesení č. RO/68/7/2019
Rada obce po projednání schvaluje pověřit pana Mgr. Petra Žídka zpracováním dokumentace k veřejné zakázce
na výběr dodavatele stavby Mateřské školy ve Všelibicích za nabízenou cenu.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/68/7/2019 bylo schváleno.
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K bodu č. 7:
Zpětvzetí žádosti o zápis do školského rejstříku
Starostka informovala o zpětvzetí žádosti o zápis do školského rejstříku vzhledem k posunutí termínu realizace
výstavby mateřské školy.
Návrh usnesení č. RO/69/7/2019
Rada obce po projednání bere na vědomí zpětvzetí žádosti o zápis do školského rejstříku.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/69/7/2019 bylo schváleno.

K bodu č. 8:
Oprava požární nádrže ve Všelibicích
Rada se seznámila s nabídkou firmy KovoPerner s.r.o. na zhotovení nových žebříků do požární nádrže. Dále je v plánu
obnova nátěru.
Návrh usnesení č. RO/70/7/2019
Rada obce po projednání souhlasí s objednáním 4 ks žebříků a nátěrové barvy k údržbě požární nádrže ve
Všelibicích.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /
K bodu č. 9:
Různé
•
•
•
•
•

Usnesení č. RO/70/7/2019 bylo schváleno.

Starostka informovala o novém ceníku Severočeských komunálních služeb s.r.o.
Výměna svítidel veřejného osvětlení byla dokončena. Chybí pouze tam, kde budeme měnit také sloup.
V tomto týdnu bude zahájena oprava veřejného rozhlasu.
Členové rady byli seznámeni o povinnosti podat průběžné oznámení podle zákona o střetu zájmů.
Dětský den se uskuteční 8. 6. 2019.

Příští RO se uskuteční ve středu 5. 6. 2019.
Na závěr starostka obce Martina Sluková poděkovala členům rady obce za účast a jednání ve 21.10 hodin ukončila.
Všelibice, 29. duben 2019
Zápis ověřila: Denisa Jandusová
…………………………………….….
Bc. Martina Sluková
starostka
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