Zápis a usnesení z 10. zasedání Rady obce Všelibice
ze dne 29. 6. 2015
10. zasedání Rady obce Všelibice ve volebním období 2014-2018 se konalo dne 29.6.2015 od 19,00 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.
6.

Zahájení a schválení programu zasedání a ověřovatele zápisu
Zajištění Všelibické poutě
Projednání
Projednání
Pronájem budovy kabin
Různé

Schůzi zahájila a řídila starostka Martina Sluková, zapisovatelka Denisa Jandusová, ověřovatel zápisu
paní Ing. Klára Rubášová.
K bodu č. 1:
Starostka obce přednesla body programu pro zasedání rady obce. Navrhla usnesení:
Návrh usnesení č. RO/86/10/2015
Rada obce schvaluje program 10. zasedání rady obce.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/86/10/2015 bylo schváleno.

Rada obce provedla kontrolu usnesení z 9. zasedání RO.
• Starostka informovala o tom, že schválený nákup fotbalových branek se neuskutečnil, oslovené firmy nemohly
garantovat dodání do konání Dětského dne. Proto starostka navrhla, aby se branky vyrobily svépomocí.
• Starostka členy RO seznámila s výsledkem kontroly spisové služby. Kontrola neshledala porušení zákonných
předpisů. Pouze doporučili uložení obecních kronik do archivu v Liberci, celý protokol je uložen na obecním
úřadě k nahlédnutí.
• Oprava obecního rozhlasu právě probíhá – konkrétně se jedná o lokality na Čihadle, na Nantiškově, na Vrtkách
a v Přibyslavicích.
• Vlastnická práva k vodojemu na Vrtkách budou projednána se SČVK.
Rada obce následně projednala další body programu.
K bodu č. 2:
Starostka obce seznámila členy rady obce s plánovaným programem Všelibické poutě.
V sobotu dopoledne budou probíhat střelby Pod Borkem u rybníka, organizuje Myslivecké sdružení Všelibice.
Odpoledne se uskuteční Putování za pohádkou – start mezi 14 a 15 hodinou. Vstupné pro děti 20,- Kč a pro dospělé
30,- Kč. Zajištěno je v tuto chvíli 13 stanovišť. Od 18 hodin bude hrát skupina Huraš Band. Ve 22 hodin je zabezpečen
ohňostroj. V neděli od 14 hodin hraje Dechová hudba Český ráj Všeň, vstupné 30,-Kč.

K bodu č. 3
Starostka obce seznámila členy RO s žádostí
Malčice.

o pronájem části veřejné komunikace p. p. č. 1314 v k. ú.

Návrh usnesení č. RO/87/10/2015
Rada obce po projednání bere na vědomí žádost
zastupitelstva.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

a navrhuje projednání na nejbližším zasedání

Usnesení č. RO/87/10/2015 bylo schváleno.

K bodu č. 4
Starostka obce seznámila členy RO s žádostí
Jedná se o 120 m2 p. p. č. 1348/1.

o odprodeji části obecního pozemku v obci Březová.

Návrh usnesení č. RO/88/10/2015
Rada obce po projednání bere na vědomí žádost
zasedání zastupitelstva.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

a navrhuje projednání na nejbližším

Usnesení č. RO/88/10/2015 bylo schváleno.

K bodu č. 5
Rada obce se zabývala návrhem zastupitelstva – zvážit možnost pronájmu kabin u tenisových kurtů ve Všelibicích.
Budova je zkolaudována jako provozní budova sportoviště. Členové rady se shodli na tom, že případný pronájem
sportoviště by se měl začít řešit dříve než začne sezona.
Návrh usnesení č. RO/89/10/2015
Rada obce po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu kabin u tenisových kurtů a letní sezonu 2015.
Hlasování: pro 0 / proti 2 / zdrželi se 3 /

Usnesení č. RO/89/10/2015 nebylo schváleno.

K bodu č. 6
Starostka informovala o průběhu dotace na svozové autu bio odpadu. Byla uzavřena smlouva s firmou, která nám bude
zajišťovat výběrové řízení a probíhá přesná specifikace automobilu.
Z krajského úřadu také přišlo vyjádření, že nám byla schválena dotace ve výši 300.000,-Kč na opravy komunikací, které
proběhly v loňském roce.
Dále starostka informovala o tom, že vybraný uchazeč na prodej dřevní hmoty
, začal s pracemi.
Příští RO se uskuteční ve středu 2.9.2015. Pokud by bylo něco neodkladného k řešení dříve, starostka bude členy RO
informovat.
Na závěr starostka obce Bc. Martina Sluková poděkovala všem členům rady obce za účast na 10. zasedání Rady obce
a jednání v 19.50 hod. ukončila.
Zapsala:

Denisa Jandusová

Zápis ověřila: Ing. Klára Rubášová

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

……………………………………….
……………………………………….

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

