Zápis a usnesení ze 40. zasedání Rady obce Všelibice
ze dne 6. 9. 2017
40. zasedání Rady obce Všelibice ve volebním období 2014-2018 se konalo dne 6. 9. 2017 od 19 hodin na Obecním
úřadě ve Všelibicích.
Přítomni: Denisa Jandusová, Ing. Klára Rubášová, Jitka Rybářová, Josef Sadílek, Bc. Martina Sluková
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení a schválení programu zasedání a ověřovatele zápisu
Projednání výzvy na dodavatele „Půdní vestavby v HZ Všelibice“
Projekt přestavby areálu MŠ
Výlet seniorů
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/307/40/2017
Rada obce schvaluje program 40. zasedání rady obce.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/307/40/2017 bylo schváleno.

Rada obce provedla kontrolu usnesení z 39. zasedání RO.
K bodu č. 2:
Projednání výzvy na dodavatele „Půdní vestavby v HZ Všelibice“
Starostka seznámila radu obce se zněním výzvy na dodavatele „Půdní vestavby v HZ ve Všelibicích“, kterou zpracovala
firma BlueFort s.r.o.
Návrh usnesení č. RO/308/40/2017
Rada obce po projednání schvaluje znění výzvy na dodavatele „Půdní vestavby v HZ ve Všelibicích“.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/308/40/2017 bylo schváleno.

K bodu č. 3:
Projekt MŠ
Starostka předložila vyhotovený projekt přestavby areálu MŠ ke stavebnímu povolení od firmy Havlis & Partner
architekti s.r.o. Projektová dokumentace byla vyhotovena v souladu s termínem stanoveným ve smlouvě o dílo.
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Návrh usnesení č. RO/309/40/2017
Rada obce bere na vědomí informaci o hotovém projektu přestavby areálu MŠ ke stavebnímu povolení.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/309/40/2017 bylo schváleno.

K bodu č. 4:
Výlet seniorů
Starostka seznámila radu s plánem organizace výletu pro seniory. Výlet by měl zahrnovat návštěvu zámku Mnichovo
Hradiště, exkurzi na letišti v Praze a návštěvu muzea letadel v Mladé Boleslavi.
Návrh usnesení č. RO/310/40/2017
Rada obce po projednání schvaluje pořádání výletu pro seniory, úhradu autobusové dopravy a vstupného.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/310/40/2017 bylo schváleno.

K bodu č. 5:
Různé
•
•
•
•

Starostka informovala členy rady o průběhu zápisu jednotlivých částí parcel do katastru pozemků cesty
Podborek.
Starostka informovala o úspěchu naší obce v soutěži Vesnice roku 2017. Obec Všelibice obdržela červenou
stuhu, což je ocenění za Rozvoj venkova.
Starostka informovala o průběhu Budíkovských slavností.
Rada projednala a navrhuje termín veřejného zasedání na 26. 9. 2017 od 19 hodin v Lískách.

Příští RO se uskuteční ve středu 4. 10. 2017.
Na závěr starostka obce Bc. Martina Sluková poděkovala všem členům rady obce za účast na 40. zasedání Rady obce
Všelibice a jednání v 19.50 hodin ukončila.

Zapsala: Denisa Jandusová

……………………………………….

Zápis ověřil: Josef Sadílek

……………………………………….

.……………………………………….
Denisa Jandusová
místostarostka

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