Zápis a usnesení z 1. zasedání Rady obce Všelibice
ze dne 7. 11. 2018
1. zasedání Rady obce Všelibice ve volebním období 2018-2022 se konalo dne 7. 11. 2018 od 18.00 hodin na Obecním
úřadě ve Všelibicích.
Přítomni: Denisa Jandusová, Jiří Müller, Jitka Rybářová, Josef Sadílek, Bc. Martina Sluková
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení a schválení programu zasedání
Výběr dodavatele zimní údržby
Zřízení inventurní komise a plán inventur
Dohoda o výši příspěvku na provoz MŠ Český Dub
Setkání seniorů
Informace o převodu pozemků
Kamna do hasičské zbrojnice
Nákup křovinořezu
Různé

Řízení schůze: starostka Martina Sluková
Zapisovatelka: starostka Martina Sluková
Ověřovatel zápisu: Josef Sadílek
K bodu č. 1:
Starostka obce přednesla body programu pro zasedání rady obce. Navrhla usnesení:
Návrh usnesení č. RO/1/1/2018
Rada obce schvaluje program 1. zasedání rady obce.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/1/1/2018 bylo schváleno.

Rada obce provedla kontrolu usnesení ze 49. zasedání RO.
K bodu č. 2:
Výběr dodavatele zimní údržby
Byly vypsány dvě výzvy na zimní údržbu komunikací: č. 1 místní části: Březová, Malčice, Podjestřábí, Roveň a výzva na
zimní údržbu č. 2 místní části: Benešovice, Chlístov, Lísky, Nantiškov, Nesvačily, Přibyslavice, Vrtky.
Nabídky byly rozeslány pěti subjektům. Členové rady se seznámili s následujícími nabídkami:
k výzvě č. 1: jedna nabídka – pan Jan Jíra, Všelibice, 600,- Kč/1 hodinu (není plátce DPH).
k výzvě č. 2: jedna nabídka – Družstvo Borek, 680,- Kč/ 1 hodinu (včetně DPH).
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Návrh usnesení č. RO/2/1/2018
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zimní údržbu v lokalitě č. 1 s panem Janem Jírou, Všelibice 22
a ukládá starostce tuto smlouvu podepsat.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/2/1/2018 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. RO/3/1/2018
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zimní údržbu v lokalitě č. 2 s Družstvem Borek, Všelibice a ukládá
starostce tuto smlouvu podepsat.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/3/1/2018 bylo schváleno.

K bodu č. 3:
Zřízení inventurní komise a plán inventur
Starostka seznámila členy rady s plánem inventur a návrhem členů inventarizační komise. Ukončení inventur je
stanoveno k datu 28. 12. 2018. Návrh na složení komise: předseda Denisa Jandusová, členové: Jana Sadílková, Jan
Antuš, Martina Šámalová, Petr Nejedlo.
Návrh usnesení č. RO/4/1/2018
Rada obce po projednání schvaluje plán inventur a složení inventarizační komise.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/4/1/2018 bylo schváleno.

K bodu č. 4:
Dohoda o výši příspěvku na provoz MŠ Český Dub
5 přijatých dětí do MŠ v Českém Dubu má trvalé bydliště v obci Všelibice. Město Český Dub v souvislosti s tím požaduje
úhradu od obce za jedno dítě ve výši 5.000,-Kč. Finanční prostředky k tomuto účelu máme v rozpočtu vyčleněny.
Návrh usnesení č. RO/5/1/2018
Rada obce po projednání schvaluje Dohodu o výši příspěvku na provoz Mateřské školy v Českém Dubu a pověřuje
starostku k jejímu podpisu.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/5/1/2018 bylo schváleno.

K bodu č. 5:
Setkání seniorů
Starostka informovala o probíhajících přípravách na setkání seniorů s obcemi Cetenov a Hlavice. Termín je
11. 11. 2018, vystoupení Plechařinky je objednané.
Návrh usnesení č. RO/6/1/2018
Rada obce po projednání bere na vědomí informace k akci Setkání seniorů.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/6/1/2018 bylo schváleno.
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K bodu č. 6:
Informace k převodu pozemků
Starostka informovala, že došlo k převodu pozemků od pana Vladimíra Nováka a paní Miluše Novákové. Zároveň byl
podán návrh na vklad mezi obcí a panem Radkem Ludvíkem.
Návrh usnesení č. RO/7/1/2018
Rada obce po projednání bere na vědomí informace k převodu pozemků.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/7/1/2018 bylo schváleno.

K bodu č. 7:
Kamna do hasičské zbrojnice
Starostka informovala o potřebě nákupu kamen do hasičské zbrojnice, která nebyla součástí projektu rekonstrukce
půdního prostoru. Navrhuje zakoupit kamna na pelety.
Návrh usnesení č. RO/8/1/2018
Rada obce po projednání souhlasí s vyčleněním finančních prostředků do výše 25.000,-Kč na nákup kamen.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/8/1/2018 bylo schváleno.

K bodu č. 8:
Nákup křovinořezu
Starostka informovala o rozbitém křovinořezu, jehož oprava je naceněna na 9.800,-Kč. Křovinořez je z roku 1996,
pořizovací cena byla 16.990,-Kč. Proto navrhuje stávající křovinořez neopravovat a vyčlenit 15.000,-Kč na nákup
nového.
Návrh usnesení č. RO/9/1/2018
Rada obce po projednání souhlasí s vyčleněním finančních prostředků do výše 15.000,-Kč na nákup křovinořezu.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/9/1/2018 bylo schváleno.

K bodu č. 9:
Různé
• Sběr nebezpečných složek se uskuteční 24. 11. 2018.
• Adventní dílna a rozsvěcení vánočního stromečku se uskuteční 1. 12. 2018.
• Mikulášskou nadílku uspořádá SDH Všelibice společně s obcí Všelibice v neděli 2. 12. 2018.
• Starostka informovala o nové publikaci pro zastupitele, která bude zastupitelům předána po jejím dodání.
• Rada byla informována o ukončení ošetření lipové aleje ve Všelibicích.
• Veřejné zasedání zastupitelstva se uskuteční v pondělí 19. 11.2018.
Příští RO se uskuteční ve středu 5. 12. 2018.
Na závěr starostka obce Bc. Martina Sluková poděkovala všem členům Rady obce za účast a jednání v 18.40 hodin
ukončila.
Všelibice, 7.listopadu 2018
Zápis ověřil: Josef Sadílek

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