Zápis a usnesení ze 9. zasedání Rady obce Všelibice
ze dne 26. 6. 2019
9. zasedání Rady obce Všelibice ve volebním období 2018-2022 se konalo dne 26. 6. 2019 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.
7.
8.
9.
10.

Zahájení a schválení programu zasedání
Všelibické slavnosti
Pronájem části nebytového prostoru v č.p. Všelibice 91
Informace k žádostem o dotace
Projednání pronájmů pozemků a vyhlášení záměru pronájmu
Žádost pohostinství Všelibice
Nákup techniky
Nákup sekacího traktůrku
Nákup sekacího ramena
Různé

Řízení schůze: starostka Martina Sluková
Zapisovatelka: starostka Martina Sluková
Ověřovatel zápisu: Jiří Müller
K bodu č. 1:
Starostka obce přednesla body programu pro zasedání rady obce. Navrhla usnesení:
Návrh usnesení č. RO/79/9/2019
Rada obce schvaluje program 9. zasedání rady obce.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/79/9/2019 bylo schváleno.

Rada obce provedla kontrolu usnesení z 8. zasedání RO.
K bodu č. 2:
Všelibické slavnosti
Starostka informovala o průběhu příprav na Všelibické slavnosti. Na oslavách vystoupí Jablonečanka, Patrola Šlapeto,
Curlies, Trhák, imitátor Petr Martinák, zpěvačka Petra Slaninová.
Návrh usnesení č. RO/80/9/2019
Rada obce po projednání schvaluje program Všelibických slavností a pověřuje starostku k podpisu smluv na
zajištění programu.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/80/9/2019 bylo schváleno.
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K bodu č. 3:
Pronájem části nebytového prostoru v č.p. Všelibice 91
Rada se seznámila s jedinou doručenou žádostí o pronájem nebytových prostor. Rada na svém zasedání 5.6.2019
rozhodnutím č. RO/72/8/2019 schválila vyhlášení záměru pronájmu nebytového prostoru v č.p. Všelibice 91 na letní
sezónu červenec - srpen 2019. Pro tento záměr byla doručena jedna nabídka a to od
, která má
zájem o pronájem za podmínek uvedených v záměru pronájmu těchto prostor s datem od 29.6.2019 do 31.8.2019.
Návrh usnesení č. RO/81/9/2019
Rada obce po projednání schvaluje pronájem části nebytového prostoru v č. p. Všelibice 91, za podmínek
uvedených v záměru,
a to na dobu určitou od 29.6.2019 do 31.8.2019 a pověřuje starostku
podpisem nájemní smlouvy.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/81/9/2019 bylo schváleno.

K bodu č. 4:
Informace k žádostem o dotace
Starostka informovala členy rady o zveřejnění výsledků poskytnutých dotací z MMR. Naše obec bude podpořena
částkou 600.000,-Kč na nákup komunální techniky. Je to odměna za získání oranžové stuhy v soutěži Vesnice roku
v roce 2018. Náš projekt rekonstrukce kapličky ve Všelibicích a revitalizace obecního úřadu jsou náhradními projekty,
což znamená, že dotace nebude přidělena - finanční alokace byla vyčerpána.
Návrh usnesení č. RO/82/9/2019
Rada obce po projednání bere na vědomí informace k žádostem o dotace.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/82/9/2019 bylo schváleno.

K bodu č. 5:
Záměr pronájmu
Rada se seznámila s žádostí firmy Besthands, s.r.o., která by si chtěla pronajmout p.p.č. 744/1, 406, 738/1 v k.ú.
Všelibice. V minulosti již byl projednáván prodej těchto pozemků, který nebyl schválen. Rada navrhuje vyhlášení
záměru pronájmu na část pozemků ve výměře 1.500 m² za stejné podmínky, jako již v minulosti vyhlašované záměry
a to za částku 3,- Kč/1m²/ rok.
Návrh usnesení č. RO/83/9/2019
Rada obce po projednání souhlasí s vyhlášením záměru pronájmu částí pozemků ve vlastnictví obce Všelibice a to
za částku 3,- Kč/1m²/ rok:
a) část p.p.č. 406 v k.ú. Všelibice, o výměře 1.145 m²
b) část p.p.č. 744/1 v k.ú. Všelibice, o výměře 355 m²
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/83/9/2019 bylo schváleno.

K bodu č. 6:
Žádost pohostinství Všelibice
Starostka předložila radě k projednání žádost
na nákup nové fritézy do kuchyně v pohostinství
KD Všelibice a zároveň žádost o vymalování kuchyně. Nákup nové fritézy by byl realizován v cenové výši do 4.000,-Kč.
Odhad ceny malování je 5.000,- Kč.
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Návrh usnesení č. RO/84/9/2019
Rada obce po projednání souhlasí s nákupem fritézy a zajištěním vymalování kuchyně.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/84/9/2019 bylo schváleno.

K bodu č. 7:
Nákup techniky
Starostka předložila návrh na nákup nového notebooku a zároveň telefonu. Tato technika je již nevyhovující. Starostka
navrhuje vyčlenit finanční prostředky do výše 30.000,-Kč na pořízení nové techniky.
Návrh usnesení č. RO/85/9/2019
Rada obce po projednání souhlasí s vyčleněním finančních prostředků do výše 30.000,- Kč na nákup mobilního
telefonu a notebooku.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/85/9/2019 bylo schváleno.

K bodu č. 8:
Nákup sekacího traktůrku
Zastupitelstvo obce vyčlenilo finanční prostředky do výše 150.000 na nákup sekacího traktůrku. Starostka předložila
nabídku na předváděcí traktůrky se slevou. Jedná se o české traktůrky firmy SEKO. Rada se dohodla na typu UJ12222P4, který má nájezd 9mth a jeho pořizovací cena je 88.750,- Kč bez DPH.
Návrh usnesení č. RO/86/9/2019
Rada obce po projednání souhlasí s nákupem traktůrku SEKO za nabízenou cenu a pověřuje starostku k podpisu
kupní smlouvy.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se1 /

Usnesení č. RO/86/9/2019 bylo schváleno.

K bodu č. 9:
Nákup sekacího ramena
Zastupitelstvo vyčlenilo finanční prostředky na nákup příslušenství k traktoru. Vzhledem ke schválení dotace z MMR
na pořízení komunální techniky doporučuje starostka objednat sekací rameno, aby se s novým traktorem mohlo ihned
sekat. Nabídka na příkopové rameno Marolin je 206.000,-Kč bez DPH.
Návrh usnesení č. RO/86/9/2019
Rada obce po projednání souhlasí s nákupem sekacího ramena za nabízenou cenu a pověřuje starostku k podpisu
kupní smlouvy.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/86/9/2019 bylo schváleno.

Různé
• Starostka připomněla, že na webu jsou zveřejněné návrhy jízdních řadů a občané mohou zasílat svoje náměty
a připomínky.
Příští RO se uskuteční ve středu 7.8.2019 .
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Na závěr starostka obce Martina Sluková poděkovala členům Rady obce za účast a jednání ve 20.00 hodin
ukončila.
Všelibice, 26. červen 2019
Zápis ověřil: Jiří Müller

………………………………………

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