Zápis a usnesení z 35. zasedání Rady obce Všelibice
ze dne 14. 4. 2021
35. zasedání Rady obce Všelibice ve volebním období 2018-2022 se konalo dne 14. 4. 2021 od 18.00 hodin
videokonferenčně.
Přítomni: Denisa Jandusová, Jiří Müller, Jitka Rybářová, Josef Sadílek, Martina Sluková
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení a schválení programu zasedání
Projednání příkazní smlouvy
Vyhlášení výzvy k podání nabídky na Výstavbu bytů v obci Všelibice
Schválení projektanta na akci: Přestavbu objektu na Vrtkách v č.p. 8
Výběr zhotovitele nového stropu v pohostinství v Lískách
Dotační tituly
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/295/35/2021
Rada obce schvaluje program 35. zasedání rady obce.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/295/35/2021 bylo schváleno.

Rada obce provedla kontrolu usnesení z 34. zasedání RO.
K bodu č. 2:
Projednání příkazní smlouvy
Rada se seznámila s návrhem příkazní smlouvy s Deregio Tender s.r.o. na organizaci výběrového řízení na akci:
Rekonstrukce RD na Vrtkách č.p. 8. Tato akce je předmětem žádosti o dotaci na Ministerstvu financí. Náklady spojené
s výběrovým řízením mohou být uznatelnými náklady dotace.
Návrh usnesení č. RO/296/35/2021
Rada obce po projednání schvaluje příkazní smlouvu s Deregio Tender, s.r.o. a pověřuje starostku k jejímu
podpisu.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/296/35/2021 bylo schváleno.
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K bodu č. 3:
Vyhlášení výzvy k podání nabídky na Výstavbu bytů v obci Všelibice
Rada se seznámila s podmínkami výzvy k podání nabídek na Výstavbu v obci Všelibice. Konkrétně se jedná
o rekonstrukci objektu na Vrtkách v č.p. 8. Vzniknout by zde měly 3 bytové jednotky a společenská místnost. Celý
objekt bude zateplen, vytápěn tepelným čerpadlem. Výzva bude zveřejněna na profilu zadavatele tedy na Tender
areně. Akce bude realizována za podmínky získání dotace.
Návrh usnesení č. RO/297/35/2021
Rada obce po projednání schvaluje Vyhlášení výzvy k podání nabídky na Výstavbu bytů v obci Všelibice.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/297/35/2021 bylo schváleno.

K bodu č. 4:
Schválení projektanta na akci: Přestavbu objektu na Vrtkách v č.p. 8
Rada se seznámila s nabídkou projektanta Ing. Radomíra Hladkého na zpracování přestavby objektu na Vrtkách č.p. 8.
Nabídka zahrnuje zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a provedení stavby.
Návrh usnesení č. RO/298/35/2021
Rada obce po projednání schvaluje zadání zhotovení projektové dokumentace k přestavbě objektu na
Vrtkách č.p. 8 Ing. Radomíru Hladkému za nabízenou cenu.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/298/35/2021 bylo schváleno.

K bodu č. 5:
Výběr zhotovitele nového stropu v pohostinství v Lískách
Starostka informovala členy rady o oslovení dvou případných zhotovitelů stropu v šenkovně v pohostinství v Lískách.
1.
za 41.550,- Kč (neplátce DPH)
2.
44.246,54 Kč (plátce DPH)
Nabízená konečná cena odpovídá nacenění projektanta. Realizace by měla proběhnout na přelomu dubna a
května 2021.
Návrh usnesení č. RO/299/35/2021
Rada obce po projednání schvaluje zadat zhotovení nového stropu v pohostinství v Lískách
nabízenou cenu.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

za

Usnesení č. RO/299/35/2021 bylo schváleno.

K bodu č. 6:
Dotační tituly
Starostka obce seznámila členy RO s dotačními tituly Libereckého kraje – Podpora ochrany přírody a krajiny a Podpora
jednotek požární ochrany obcí. Projekt na ošetření významných stromů ve Všelibicích a okolí zpracoval Miloslav Wach.
Jedná se o ošetření 4 vzrostlých stromů ve Všelibicích a 1 na Benešovicích. Cena služeb je rozpočtována na 75.000, - Kč,
z této částky bychom mohli žádat o 70% dotaci. U projektu na podporu požární ochrany starostka vyzvala velitele
jednotky PO, aby si určil požadovanou výbavu pro jednotku.
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Návrh usnesení č. RO/300/35/2021
Rada obce po projednání ukládá starostce zpracovat projekt k vyhlášeným dotačním programům Libereckého
kraje a zažádat o dotace.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/300/35/2021 bylo schváleno.

K bodu č. 7:
Různé
 Starostka informovala o situaci Covid – 19 v naší obci.
Na závěr starostka obce Martina Sluková poděkovala všem členům rady obce za účast a jednání v 19.00 hodin
ukončila.
Všelibice, 14. dubna 2021
Zápis ověřil: Josef Sadílek
………………………………………

………………………………………
Martina Sluková
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