Zápis a usnesení z 46. zasedání Rady obce Všelibice
ze dne 3. 11. 2021
46. zasedání Rady obce Všelibice ve volebním období 2018-2022 se konalo dne 3. 11. 2021 od 19.00
hodin na Obecním úřadě ve Všelibicích.
Přítomni: Denisa Jandusová, Jiří Müller, Jitka Rybářová, Josef Sadílek, Martina Sluková
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení a schválení programu zasedání
Projednání těžby a prodeje dřeva
Výběr dodavatele zimní údržby
Žádost spolku o finanční příspěvek
Mateřská škola
Různé

Řízení schůze: starostka Martina Sluková
Zapisovatelka: starostka Martina Sluková
Ověřovatelka zápisu: Jitka Rybářová
K bodu č. 1:
Starostka obce přednesla body programu zasedání rady obce. Navrhla usnesení:
Návrh usnesení č. RO/358/46/2021
Rada obce schvaluje program 46. zasedání rady obce.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/358/46/2021 bylo schváleno.

Rada obce provedla kontrolu usnesení z 45. zasedání RO.
K bodu č. 2:
Projednání těžby a prodeje dřeva
Starostka informovala členy rady o druhém ukončeném nabídkovém řízení na prodej dřevní hmoty.
Nabídka byla zveřejněna od 15. 10. 2021 s tím, že poptávky byly přijímány do 17.00 hodin 3. 11. 2021.
Následně zasedal finanční výbor, který poptávky hodnotil. Obdrželi jsme dvě nabídky. Výhodnější je od
Miroslava Lhoty na celkovou částku 880.330, -Kč bez DPH. Doporučení finančního výboru je: uzavřít
kupní smlouvu.

Návrh usnesení č. RO/359/46/2021
Rada obce po projednání schvaluje kupní smlouvu č. 1/2021 s Miroslavem Lhotou za nabízenou
cenu na těžbu dřeva a pověřuje starostku k jejímu podpisu.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/359/46/2021 bylo schváleno.

K bodu č. 3:
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 čtyřem subjektům. Členové rady se seznámili s následujícími nabídkami:
k výzvě č. 1: jedna nabídka – Jan Jíra, Všelibice, 600,- Kč/hodinu (není plátce DPH).
k výzvě č. 2: jedna nabídka – Družstvo Borek, 890,- Kč/hodinu (včetně DPH).
Návrh usnesení č. RO/360/46/2021
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zimní údržbu v lokalitě č. 1 s Janem Jírou, Všelibice
22 a ukládá starostce tuto smlouvu podepsat.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/360/46/2021 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. RO/361/46/2021
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/361/46/2021 bylo schváleno.

K bodu č. 4:
Žádost spolku o finanční příspěvek
Starostka předložila žádost spolku o finanční příspěvek na činnost pro rok 2021. Konkrétně se jednalo
o Myslivecký spolek Vrtky – žádá o 6.000, - Kč. Starostka navrhuje uzavřít darovací smlouvu.
Návrh usnesení č. RO/362/46/2021
Rada obce po projednání schvaluje Darovací smlouvu s Mysliveckým spolkem Vrtky, IČ 72743697,
na částku 6.000, - Kč a pověřuje starostku jejím podpisem.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/362/46/2021 bylo schváleno.

K bodu č. 5:
Mateřská škola
Rada obce projednala žádost ředitelky Mateřské školy Všelibice o uzavření školy během vánočních
svátků od 22. 12. 2021 do 2. 1. 2022.

Návrh usnesení č. RO/363/46/2021
Rada obce po projednání bere na vědomí uzavření Mateřské školy ve Všelibicích během vánočních
svátků 2021.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/363/46/2021 bylo schváleno.

K bodu č. 6:
Různé
 Starostka informovala, že se Adventní dílna a vystoupení dětí z Mateřské školy - u příležitosti
rozsvícení stromečku - neuskuteční vzhledem k aktuální covidové situaci.
Na závěr starostka obce Martina Sluková poděkovala všem členům rady obce za účast a jednání
ve 20.00 hodin ukončila.
Všelibice, 3. listopad 2021
Zápis ověřila: Jitka Rybářová

………………………………………

………………………………………
Martina Sluková

