Zápis a usnesení z 29. zasedání Rady obce Všelibice
ze dne 23. 12. 2020
29. zasedání Rady obce Všelibice ve volebním období 2018-2022 se konalo dne 23. 12. 2020 od 17.00 hodin
videokonferenčně.
Přítomni: Denisa Jandusová, Jiří Müller, Jitka Rybářová, Josef Sadílek, Martina Sluková
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení a schválení programu zasedání
Revitalizace návsi u kapličky
Rozpočet MŠ na rok 2021
Žádost Hany Želechovské
Informace EKO-KOM
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/255/29/2020
Rada obce schvaluje program 29. zasedání rady obce.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/255/29/2020 bylo schváleno.

Rada obce provedla kontrolu usnesení z 28. zasedání RO.
K bodu č. 2:
Revitalizace návsi u kapličky
Výběrová komise složená z členů finančního výboru se 21. 12. 2020 seznámila s doručenými nabídkami na Revitalizaci
návsi u kapličky ve Všelibicích. Komise doporučuje radě obce uzavřít smlouvu o dílo s firmou COLAS CZ, a.s., která
splnila kvalifikační předpoklady a nabídla nejnižší cenu. Nabídková cena činí 1.816.816,20 Kč bez DPH. Na tuto akci
žádáme o dotaci u SZIF v Programu rozvoje venkova.
Návrh usnesení č. RO/256/29/2020
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou COLAS CZ, a.s. a pověřuje starostku k jejímu podpisu.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/256/29/2020 bylo schváleno.
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K bodu č. 3:
Rozpočet MŠ
Rada se seznámila se zveřejněným rozpočtem Mateřské školy Všelibice na rok 2021. Rozpočet je navržen jako
vyrovnaný.
Návrh usnesení č. RO/257/29/2020
Rada obce po projednání schvaluje vyrovnaný rozpočet Mateřské školy Všelibice na rok 2021.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/257/29/2020 bylo schváleno.

K bodu č. 4:
Žádost Hany Želechovské
Rada obce se seznámila s žádostí Hany Želechovké, jako nájemkyně restauračního zařízení ve Všelibicích, která žádá
o prominutí nájemného od ledna 2021 z důvodu nařízení vlády k omezení provozu. Starostka navrhuje prominutí
nájmu na tři měsíce – leden, únor, březen 2021 pro obě pohostinství (Lísky, Všelibice).
Návrh usnesení č. RO/258/29/2020
Rada obce po projednání souhlasí se stanovením výše nájemného 0,- Kč po dobu tří měsíců (leden, únor, březen
2021) v pohostinství v Lískách a ve Všelibicích. Rada v této záležitosti pověřuje starostku k uzavření dodatků
k nájemním smlouvám a jejich podpisu.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/258/29/2020 bylo schváleno.

K bodu č. 5:
Informace EKO-KOM
Starostka předložila nový sazebník odměn firmy EKO-KOM, který je platný od ledna 2021. Dochází k navýšení odměny
za zajištění míst zpětného odběru, ruší se bonus za zajištění minimální dostupnosti sběrné sítě.
Návrh usnesení č. RO/259/29/2020
Rada obce po projednání bere na vědomí změny v systému EKO-KOM, které se týkají odměn pro obce od
1. 1. 2021.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/259/29/2020 bylo schváleno.

K bodu č. 6:
Různé:
 Starostka informovala o situaci Covid – 19 v naší obci.
 Starostka seznámila členy rady se zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2020. Výsledek –
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
 Starostka informovala o dokončení montáže autobusové zastávky na křižovatce. Chybí pouze dokončení
dlažby.
 V současné době se neplánuje pořádání kulturních ani vzdělávacích akcí.
Na závěr starostka obce Martina Sluková poděkovala všem členům rady obce za účast a jednání v 18.00 hodin
ukončila.
Všelibice, 23. prosince 2020
Zápis ověřila: Denisa Jandusová
………………………………………

………………………………………
Martina Sluková
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