Zápis a usnesení z 41. zasedání Rady obce Všelibice
ze dne 30. 6. 2021
41. zasedání Rady obce Všelibice ve volebním období 2018-2022 se konalo dne 30. 6. 2021 od 19.00
hodin videokonferenčně.
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
Pronájem části nebytového prostoru v č.p. Všelibice 91
Přesmluvnění – mapový portál GisOnline
Zpracování lesního hospodářského plánu
Nákup sekačky
Oprava komunikace Podborek
Finanční příspěvek obci Hrušky
Všelibická pouť
Různé

Řízení schůze: starostka Martina Sluková
Zapisovatelka: starostka Martina Sluková
Ověřovatelka zápisu: Jitka Rybářová
K bodu č. 1:
Starostka obce přednesla body programu pro zasedání rady obce. Navrhla usnesení:
Návrh usnesení č. RO/326/41/2021
Rada obce schvaluje program 41. zasedání rady obce.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/326/41/2021 bylo schváleno.

Rada obce provedla kontrolu usnesení z 40. zasedání RO.
K bodu č. 2:
Pronájem části nebytového prostoru v č.p. Všelibice 91
Rada se seznámila s jedinou doručenou žádostí o pronájem nebytových prostor. Rada na svém zasedání
2. 6. 2021 usnesením č. RO/319/38/2021 schválila vyhlášení záměru pronájmu nebytového prostoru
v č.p. Všelibice 91 na letní sezónu červenec - srpen 2021. Byla doručena jedna žádost, a to od paní Hany
Želechovské, která má zájem o pronájem za podmínek uvedených v záměru.

Návrh usnesení č. RO/327/41/2021
Rada obce po projednání schvaluje pronájem části nebytového prostoru v č.p. Všelibice 91, za
podmínek uvedených v záměru, paní Haně Želechovské a to na dobu určitou od 1. 7. 2021 do
31. 8. 2021 a pověřuje starostku podpisem nájemní smlouvy.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/327/41/2021 bylo schváleno.

K bodu č. 3:
Přesmluvnění – mapový portál GisOnline
Starostka předložila aktualizovanou smlouvu na mapový portál. Smlouva je nutná z důvodu
striktnějšího přístupu k datům Katastru nemovitostí ze strany ČUZK. Cena za poskytované služby se
nemění. Tato smlouva v plném rozsahu nahrazuje dosavadní smlouvu o poskytování servisních služeb
ze dne 4. 12. 2017.
Návrh usnesení č. RO/328/41/2021
Rada obce po projednání schvaluje uzavření smlouvy o dílo s TopGis s.r.o. a pověřuje starostku
k jejímu podpisu.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/328/41/2021 bylo schváleno.

K bodu č. 4:
Zpracování lesního hospodářského plánu
Zastupitelstvo obce Všelibice souhlasilo s pořízením nového lesního hospodářského plánu obce
Všelibice na období 2023 až 2032 a pověřilo radu obce výběrem firmy, která ho zpracuje.
Starostka předložila cenovou nabídku EKOLES-Projekt. Tato firma zpracovávala minulý LHP.
Návrh usnesení č. RO/329/41/2021
Rada obce po projednání schvaluje Smlouvu o dílo na zpracování lesního hospodářského plánu
s firmou EKOLES-PROJEKT s.r.o. za nabízenou cenu a pověřuje starostku k jejímu podpisu.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/329/41/2021 bylo schváleno.

K bodu č. 5:
Nákup sekačky
Starostka navrhuje schválit nákup sekačky s vyčleněním finančních prostředků do výše 15.000,- Kč.
Sekačka bude k dispozici v hasičské zbrojnici na Březové a bude určena k sekání výhradně obecních
pozemků. Běžnou údržbu zařídí hasiči.
Návrh usnesení č. RO/330/41/2021
Rada obce po projednání schvaluje nákup sekačky s vyčleněním finančních prostředků do výše
15.000,- Kč.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/330/41/2021 bylo schváleno.

K bodu č. 6:
Oprava komunikace Podborek
Starostka informovala o dokončených pracích podkladu na komunikaci Podborek. Nyní navrhuje tuto
vrstvu ošetřit tryskovou metodou (nanesení emulze se štěrkem a následné uválcování). Odhadované
množství je 11 aut + válec ve finanční výši 342.837.-Kč. Finanční prostředky jsou v rozpočtu připravené.
Návrh usnesení č. RO/331/41/2021
Rada obce po projednání schvaluje objednání opravy komunikace u firmy Zoubek s.r.o. na základě
předložené cenové nabídky.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/331/41/2021 bylo schváleno.

K bodu č. 7:
Finanční příspěvek obci Hrušky
Obec Hrušky byla 4. června zasažena ničivou bouří a tornádem. Rada obce navrhuje schválit příspěvek
ve výši 20.000,- Kč a poukázat ho na transparentní účet této konkrétní obce.
Návrh usnesení č. RO/332/41/2021
Rada obce po projednání schvaluje poskytnutí finančního příspěvku obci Hrušky, IČ: 00283185, ve
výši 20.000,- Kč na transparentní účet 123-4548350207/0100.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/332/41/2021 bylo schváleno.

K bodu č. 8:
Všelibická pouť
Starostka obce seznámila členy rady obce s plánovaným programem Všelibické pouti, která se
uskuteční za dodržení platných omezení, v termínu 10. – 11. 7. 2021. V sobotu odpoledne se uskuteční
Putování za pohádkou – start mezi 15. a 16. hodinou, vstupné pro děti je stanoveno na 20,- Kč a pro
dospělé na 30,- Kč. Zajištěno je v tuto chvíli 12 stanovišť. Hudební program je zajištěn následovně:
17:30 – 18:30 Jak chcete, 18:40 – 19:10 Kateřina Želechovská, 19:20 – 20:00 Havelka&Koštejn, 20:15
– 21:15 MAREKs, 21:30 – 23:00 Vibrace. Vstupné dobrovolné. V neděli od 14 hodin hraje dechová
hudba Plechařinka, vstupné dobrovolné. Vzhledem k tomu, že majitel pouťových atrakcí pan Novotný
zrušil účast ve Všelibicích, navrhuje starostka objednat zapůjčení dětského řetízkového kolotoče
z půjčovny.
Návrh usnesení č. RO/333/41/2021
Rada obce po projednání schvaluje navržený program, zapůjčení kolotoče a zajištění hudební
produkce na Všelibickou pouť.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/333/41/2021 bylo schváleno.

K bodu č. 9:
Různé
 Starostka informovala o dokončovacích pracích v kulturní místnosti a na obecním úřadě.
Na závěr starostka obce Martina Sluková poděkovala všem členům rady obce za účast a jednání
ve 20.30 hodin ukončila.
Všelibice, 30. června 2021

Zápis ověřila: Jitka Rybářová
………………………………………
………………………………………
Martina Sluková

