Zápis a usnesení ze 46. zasedání Rady obce Všelibice
ze dne 19. 12. 2017
46. zasedání Rady obce Všelibice ve volebním období 2014-2018 se konalo dne 19. 12. 2017 od 19 hodin na Obecním
úřadě ve Všelibicích.
Přítomni: Denisa Jandusová, Jitka Rybářová, Josef Sadílek, Bc. Martina Sluková
Omluvena: Ing. Klára Rubášová
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení a schválení programu zasedání a ověřovatele zápisu
Schválení smlouvy o dílo s dodavatelem „Půdní vestavby HZ Všelibice“
Úprava úředních hodin během vánočních svátků
Nákup projektoru
Nákup kávovaru
Různé

Schůzi zahájila a řídila starostka Bc. Martina Sluková, zapisovatelkou byla jmenována Denisa Jandusová, ověřovatelkou
zápisu Jitka Rybářová.
K bodu č. 1:
Starostka obce přednesla body programu pro zasedání rady obce. Navrhla usnesení:
Návrh usnesení č. RO/333/46/2017
Rada obce schvaluje program 46. zasedání rady obce.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/333/46/2017 bylo schváleno.

Rada obce provedla kontrolu usnesení ze 45. zasedání RO.
K bodu č. 2:
Schválení smlouvy o dílo s dodavatelem „Půdní vestavby HZ Všelibice“
Rada obce se seznámila se zápisem o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek na akci „Půdní vestavba hasičské
zbrojnice Všelibice“. Na tuto akci bude poskytnuta dotace ve výši 3.852.035,10Kč. Lhůta pro podávání nabídek byla
27. 11. 2017. Podmínky byly zveřejněny na úřední desce a na webových stránkách obce. Písemně byly obeslány tři
firmy, další dvě si podklady vyžádaly. V daném termínu byly doručeny tři nabídky:
1. Regionální stavební s.r.o.: nabízená cena 5.028.192,48Kč (bez DPH)
2. První podještědská stavební s.r.o.: nabízená cena 4.945.889,54Kč (bez DPH)
3. Ještědská stavební společnost s.r.o.: nabízená cena 4.244.995,07Kč (bez DPH)
Hodnotící komise doporučuje radě obce přidělit zakázku uchazeči: Ještědská stavební společnost s.r.o. za nabízenou
cenu.
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Návrh usnesení č. RO/334/46/2017
Rada obce schvaluje uzavřít smlouvu o dílo 3/2017 s uchazečem Ještědská stavební společnost s.r.o. za nabízenou
cenu a pověřuje starostku k jejímu podpisu.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/334/46/2017 bylo schváleno.

K bodu č. 3:
Úprava úředních hodin během vánočních svátků
Starostka obce přednesla návrh na úpravu úředních hodin během vánočních svátků. Ve středu 27. 12. 2017 a ve čtvrtek
28. 12. 2017 budou úřední hodiny zrušeny. Důvodem je čerpání dovolené. Běžný provoz úřadu bude zahájen 2. 1. 2018.
Návrh usnesení č. RO/335/45/2017
Rada obce po projednání schvaluje úpravu úředních hodin Obecního úřadu ve Všelibicích během vánočních
svátků.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/335/45/2017 bylo schváleno.

K bodu č. 4:
Nákup projektoru
Starostka navrhla nákup projektoru pro pevnou instalaci v kulturní místnosti ve Všelibicích.
Návrh usnesení č. RO/336/45/2017
Rada obce po projednání souhlasí s nákupem datového projektoru do výše 16.000,-Kč.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/336/45/2017 bylo schváleno.

K bodu č. 5:
Nákup kávovaru
Na základě podnětů z pracovní porady zastupitelů navrhuje starostka realizovat nákup kávovaru.
Návrh usnesení č. RO/337/45/2017
Rada obce po projednání souhlasí s nákupem kávovaru do výše 13.000,-Kč.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/337/45/2017 bylo schváleno.

K bodu č. 6:
Různé
• Zasedání zastupitelstva obce proběhlo 18. 12. 2017 od 19 hodin v kulturní místnosti ve Všelibicích.
• 25. 12. 2017 se uskuteční akce Půjdem spolu k betlému. Sraz účastníků je v 17 hodin ve Všelibicích u kapličky.
• Jitka Rybářová se dotazovala na realizaci svodidel na komunikaci na Malčicích. Starostka odpověděla, že žádost
o svodidla zatím konzultovala s Krajskou správou silnic LK pouze telefonicky. Ještě zašleme písemnou žádost.
• Starostka informovala o tom, že všelibické kroniky byly předány do okresního archivu.
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Příští RO se uskuteční ve středu 3. 1. 2018.
Na závěr starostka obce Bc. Martina Sluková poděkovala členům rady obce za účast na 46. zasedání Rady obce
Všelibice a jednání ve 20.00 hodin ukončila.
Zapsala: Denisa Jandusová

……………………………………….

Zápis ověřila: Jitka Rybářová

……………………………………….

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

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