Zápis a usnesení z 40. zasedání Rady obce Všelibice
ze dne 28. 6. 2021
40. zasedání Rady obce Všelibice ve volebním období 2018-2022 se konalo dne 28. 6. 2021 od 19.00
hodin videokonferenčně.
Přítomni: Denisa Jandusová, Jiří Müller, Jitka Rybářová, Josef Sadílek, Martina Sluková
Program:
1. Zahájení a schválení programu zasedání
2. Uzavření dodatků ke smlouvám
3. Různé
Řízení schůze: starostka Martina Sluková
Zapisovatelka: starostka Martina Sluková
Ověřovatelka zápisu: Denisa Jandusová
K bodu č. 1:
Starostka obce přednesla body programu pro zasedání rady obce. Navrhla usnesení:
Návrh usnesení č. RO/323/40/2021
Rada obce schvaluje program 40. zasedání rady obce.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/323/40/2021 bylo schváleno.

Rada obce provedla kontrolu usnesení z 39. zasedání RO.
K bodu č. 2:
Uzavření dodatků ke smlouvám
Starostka navrhuje uzavřít ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 12. 2020 Dodatek č.3 – Revitalizace návsi
u kapličky – souvislá údržba v obci Všelibice. Jedná se o celkové navýšení ceny o 29.310,- Kč bez DPH.
Tyto náklady vznikly při samotné stavbě, především přesným zaměřením skutečných ploch s dlažební
kostkou a zabudováním nové kanalizační vpustě. Finanční prostředky na tuto změnu v rozpočtu máme.
Návrh usnesení č. RO/324/40/2021
Rada obce po projednání schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 12. 2020 a pověřuje
starostku k jeho podpisu.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/324/40/2021 bylo schváleno.

Starostka dále navrhuje uzavřít ke Smlouvě o dílo ze dne 24. 9. 2020 Dodatek č. 1 – Obec Všelibice oprava kapličky. Jedná se o celkové navýšení ceny o 12.104,53 Kč bez DPH. Jedná se o pozlacení
makovice a kříže na střeše kapličky. Finanční prostředky na tuto změnu v rozpočtu máme.
Návrh usnesení č. RO/325/40/2021
Rada obce po projednání schvaluje Dodatek č. 1 a pověřuje starostku k jeho podpisu.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/325/40/2021 bylo schváleno.

K bodu č. 3:
Různé
 Starostka informovala o probíhajících přípravách na Všelibickou pouť.
Na závěr starostka obce Martina Sluková poděkovala všem členům rady obce za účast a jednání
v 19.30 hodin ukončila.
Všelibice, 28. června 2021
Zápis ověřila: Denisa Jandusová
………………………………………
………………………………………
Martina Sluková

