Zápis a usnesení z 6. zasedání Rady obce Všelibice
ze dne 11. 3. 2015
6. zasedání Rady obce Všelibice ve volebním období 2014-2018 se konalo dne 11.3.2015 od 18,45 hodin na Obecním
úřadě ve Všelibicích.
Přítomni: Denisa Jandusová, Ing. Klára Rubášová, Jitka Rybářová, Josef Sadílek, Bc. Martina Sluková
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení a schválení programu zasedání a ověřovatele zápisu
Kácení na Malčicích
Informace o chystaných akcích
Různé
Diskuse

Schůzi zahájila a řídila starostka Martina Sluková, zapisovatelka Denisa Jandusová, ověřovatel zápisu paní Jitka
Rybářová.
K bodu č. 1:
Starostka obce přednesla body programu pro zasedání rady obce. Navrhla usnesení:
Návrh usnesení č. RO/59/6/2015
Rada obce schvaluje program 6.zasedání rady obce.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/59/6/2015 bylo schváleno.

Rada obce provedla kontrolu usnesení z 5. zasedání RO.
Rada obce následně projednala další body programu.
K bodu č. 2:
Starostka seznámila členy RO s žádostí
o vykácení stromů, které přiléhají k jejich
nemovitostem a tyto nemovitosti ohrožují. Proběhlo místní šetření za účasti odborného lesního hospodáře, který
odhadl cenu kácení vyšší než případný zisk z prodeje takto získaného dřeva.
jsou ochotni si
zajistit kácení na vlastní náklady za ponechání dřeva. Stromy jsou podél el. vedení a budou se muset postupně ořezávat,
což by naši vlastní zaměstnanci nemohli provést. Za případné škody neponese obec následky. Jedná se o 6 borovic a 1
břízu.
Návrh usnesení č. RO/60/6/2015
Rada obce po projednání schvaluje kácení stromů na Malčicích, které zajistí
dřevo jim zůstane.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

. Takto získané

Usnesení č. RO/60/6/2015 bylo schváleno.

K bodu č. 3:
Starostka obce seznámila členy RO s vyúčtováním Obecního plesu Dne 27.3.2015 proběhne noc s Andersenem a dne
5.4.2015 od 18 hod bude divadelní představení Vojan – vstupné 60,- Kč.
Návrh usnesení č. RO/61/6/2015
Rada obce po projednání bere na vědomí informace o chystaných akcích ve Všelibicích – Noc s Andersenem
27.3.2015, divadelní představení 5.4.2015.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/61/6/2015 bylo schváleno.

K bodu č. 4:
Starostka obce seznámila členy RO s informací o radiátoru na chodbě v KD Všelibice. Radiátor je napojený na topnou
větev sálu. Když se sál nevytápí, tak je v chodbě zima a chladný vzduch jde do restaurace. Bylo by vhodné, aby byl
radiátor napojen na topení v restauraci. Starostka nechala přepojení radiátoru nacenit. Jedná se o částku 6540,-Kč bez
DPH.
Návrh usnesení č. RO/62/6/2015
Rada obce po projednání bere na vědomí informaci o ceně přepojení radiátoru na chodbě v KD.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /
K bodu č. 5:
Paní Jitka Rybářová seznámila členy RO s žádostí
na Radlici k nemovitosti č.p. 10.

Usnesení č. RO/62/6/2015 bylo schváleno.

s žádostí na opravu komunikace na Březové –

Návrh usnesení č. RO/63/6/2015
Rada obce po projednání bere na vědomí žádost
na radlici.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

na opravu komunikace na Březové –
Usnesení č. RO/63/6/2015 bylo schváleno.

Paní Jitka Rybářová seznámila členy RO s havarijním stavem kamen v restauraci v Lískách. Jedná se o havarijní stav,
kamna jsou propálená.
Návrh usnesení č. RO/64/6/2015
Rada obce po projednání bere na vědomí informaci o stavu kamen v restauraci v Lískách.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/64/6/2015 bylo schváleno.

Příští RO se uskuteční 1.4.2015.
Na závěr starostka obce Bc. Martina Sluková poděkovala všem členům rady obce za účast na 6. zasedání Rady obce
a jednání v 20.15 hod. ukončila.

Zapsala:

Denisa Jandusová

Zápis ověřila: Jitka Rybářová

.……………………………………….
Denisa Jandusová
místostarostka

……………………………………….

……………………………………….

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

