Zápis a usnesení z 34. zasedání Rady obce Všelibice
ze dne 31. 3. 2021
34. zasedání Rady obce Všelibice ve volebním období 2018-2022 se konalo dne 31. 3. 2021 od 16.00 hodin
videokonferenčně.
Přítomni: Denisa Jandusová, Jiří Müller, Jitka Rybářová, Josef Sadílek, Martina Sluková
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení a schválení programu zasedání
Projednání smlouvy o právu umístit a provést stavbu
Dodatek ke smlouvě o dílo
Záměr pronájmu části pozemku
Žádost Linky bezpečí o finanční příspěvek
Nájemné v pronajatých restauračních zařízeních
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/289/34/2021
Rada obce schvaluje program 34. zasedání rady obce.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/289/34/2021 bylo schváleno.

Rada obce provedla kontrolu usnesení z 33. zasedání RO.
K bodu č. 2:
Projednání smlouvy o právu umístit a provést stavbu
Rada se seznámila s návrhem smlouvy o právu umístit a provést stavbu. Smlouva byla konzultovány s naším právním
zástupcem. Týká se výstavby vodovodních přípojek pro nové tři RD p.p.č. 1005/1, 1007/4 k.ú. Všelibice. Dotčeny budou
obecní pozemky p.p.č. 1118 k.ú. Všelibice. Starostka navrhuje cenu za věcné břemeno 3.000, - Kč plus DPH.
Návrh usnesení č. RO/290/34/2021
Rada obce po projednání schvaluje smlouvu o právu umístit a provést stavbu s
jednorázovou úplatu 3.000,- Kč plus DPH a pověřuje starostku podpisem.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

za

Usnesení č. RO/290/34/2021 bylo schváleno.
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K bodu č. 3:
Dodatek ke smlouvě o dílo
Starostka obce navrhuje uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou COLAS CZ a.s. vzhledem k posunutí termínu
zahájení stavby a adekvátně k tomu i termínu dokončení. V současné době stále nemáme ještě potvrzeno, že budeme
mít dotaci na tuto akci schválenou. Žádost se stále administruje u poskytovatele dotace. Ostatní ujednání se ve
smlouvě nemění.
Návrh usnesení č. RO/291/34/2021
Rada obce po projednání schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené s firmou COLAS CZ a.s. na akci
„Revitalizace návsi U kapličky – souvislá údržba v obci Všelibice“, ve kterém se stanoví termín zahájení 1.5.2021,
termín dokončení 31.8.2021 a pověřuje starostku k jeho podpisu.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/291/34/2021 bylo schváleno.

K bodu č. 4:
Záměr pronájmu části pozemku
Starostka informovala členy rady o zájmu společnosti Zásilkovna s.r.o., umístit a provozovat v obci automat (Z-box) na
zasílání a vyzvedávání zásilek, a proto žádá o pronájem pozemku obce o výměře do 1 m2. Nejvhodnějším místem se
jeví prostor vedle kulturního domu naproti garážím. Jedná se o část pozemku parc. č. 855/1 k.ú. Všelibice ostatní
plocha, ostatní komunikace. Vzhledem k tomu, že se jedná o službu pro občany, tak firma požaduje bezúplatný
pronájem.
Návrh usnesení č. RO/292/34/2021
Rada obce po projednání schvaluje záměr bezúplatného pronájmu části p.p.č. 855/1k.ú. Všelibice ve výměře
0,68 m2 za účelem umístění Z-boxu.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/292/34/2021 bylo schváleno.

K bodu č. 5:
Žádost Linky bezpečí o finanční příspěvek
Rada se seznámila s žádostí Linky bezpečí o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění provozu.
Návrh usnesení č. RO/293/34/2021
Rada obce po projednání neschvaluje žádost o poskytnutí finančního příspěvku Linky bezpečí.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/293/34/2021 bylo schváleno.

K bodu č. 6:
Nájemné v pronajatých restauračních zařízeních
Rada projednala návrh na prominutí placení nájemného v restauračních zařízeních ve Všelibicích a v Lískách, a to do
doby zrušení omezujících opatření.
Návrh usnesení č. RO/294/34/2021
Rada obce po projednání schvaluje prominutí placení nájemného v restauračních zařízeních ve Všelibicích
a v Lískách do doby zrušení omezujících opatření.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/294/34/2021 bylo schváleno.
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K bodu č. 7:
Různé
 Starostka informovala o situaci Covid – 19 v naší obci.
 Zasedání zastupitelstva je naplánováno na 6. 4. 2021.
Na závěr starostka obce Martina Sluková poděkovala všem členům rady obce za účast a jednání v 16.30 hodin
ukončila.
Všelibice, 31. března 2021
Zápis ověřila: Denisa Jandusová
………………………………………

………………………………………
Martina Sluková
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