Zápis a usnesení z 37. zasedání Rady obce Všelibice
ze dne 10. 5. 2021
37. zasedání Rady obce Všelibice ve volebním období 2018-2022 se konalo dne 10. 5. 2021 od 19.00 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
Přistoupení k Memorandu o společném postupu minoritních akcionářů FinReal Liberec, a.s.
Umístění Z-BOXu
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – Revitalizace obecního úřadu
Dotace VISK 3
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/305/37/2021
Rada obce schvaluje program 37. zasedání rady obce.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/305/37/2021 bylo schváleno.

Rada obce provedla kontrolu usnesení z 36. zasedání RO.
K bodu č. 2:
Přistoupení k Memorandu o společném postupu minoritních akcionářů FinReal Liberec, a.s.
Starostka informovala o situaci ohledně prodeje akcií FinReal Liberec, a.s.. Proběhla schůzka minoritních akcionářů se
závěrem podpořit Memorandum o společném postupu minoritních akcionářů. Cílem je získat nový znalecký posudek,
který bude akceptovat reálnou hodnotu společnosti a docílit jedné ceny pro všechny minoritní akcionáře.
Návrh usnesení č. RO/306/37/2021
Rada obce po projednání schvaluje připojení k Memorandu o společném postupu při prodeji akcií FinReal Liberec,
a.s. a pověřuje starostku k jeho podpisu.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/306/37/2021 bylo schváleno.
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K bodu č. 3:
Umístění Z-BOXu
Rada se seznámila s návrhem smlouvy pro umístění Z-BOXu a spolupráci při jeho provozování a zároveň s dodatkem
č. 1 k této smlouvě. Jedná se o užívání plochy o výměře 0,68m2 na p.p.č. 855/1 k.ú. Všelibice. Dodatek č. 1 ruší
konkurenční doložku.
Návrh usnesení č. RO/307/37/2021
Rada obce po projednání schvaluje „Smlouvu pro umístění Z-Boxu a spolupráci při jeho provozování“ s firmou
Zásilkovna s.r.o. dle předloženého návrhu a zároveň pronájem části pozemku p.č. 855/1 v k.ú. Všelibice o ploše
0,68 m2. Rada schvaluje dodatek č. 1 k této smlouvě a pověřuje starostku k podpisu smlouvy a dodatku č. 1.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/307/37/2021 bylo schváleno.

K bodu č. 4:
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – Revitalizace obecního úřadu
Starostka předložila návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 23. 9. 2020 – Revitalizace obecního úřadu.
Jedná se o celkové navýšení ceny o 350.966,11Kč včetně DPH. Tyto náklady vznikly při samotné stavbě, především
rekonstrukcí kuchyně a WC v kulturní místnosti. Konkrétní více a méně práce jsou zahrnuty ve Změnovém listu č. 1.
Projekt toto nepřepokládal. Finanční prostředky na tuto změnu v rozpočtu máme.
Návrh usnesení č. RO/308/37/2021
Rada obce po projednání schvaluje Změnový list č. 1 a zároveň Dodatek č. 1 a pověřuje starostku k podpisu.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/308/37/2021 bylo schváleno.

K bodu č. 5:
Dotace VISK 3
Starostka předložila Rozhodnutí z Ministerstva kultury č.j. MK 21460/2021 OULK o poskytnutí dotace ze státního
rozpočtu ČR na rok 2021. Z programu VISK 3 obdržíme 30.000, -Kč na nákup TV a notebooku na vybavení knihovny ve
Všelibicích.
Návrh usnesení č. RO/309/37/2021
Rada obce po projednání schvaluje přijetí Rozhodnutí z Ministerstva kultury č.j. MK 21460/2021 OULK a pověřuje
starostku realizací projektu.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/309/37/2021 bylo schváleno.

K bodu č. 6:
Různé
 Starostka informovala o situaci Covid – 19 v naší obci.
 Rada se seznámila s probíhající rekonstrukcí OÚ.
Na závěr starostka obce Martina Sluková poděkovala všem členům rady obce za účast a jednání v 19.50 hodin
ukončila.
Všelibice, 10. května 2021
Zápis ověřila: Denisa Jandusová
………………………………………

………………………………………
Martina Sluková
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