Zápis a usnesení z 13. zasedání Rady obce Všelibice
ze dne 2. 9. 2015
13. zasedání Rady obce Všelibice ve volebním období 2014-2018 se konalo dne 2. 9. 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.
7.
8.

Zahájení a schválení programu zasedání a ověřovatele zápisu
Pronájem restauračního zařízení v KD Všelibice
Prodloužení pracovního poměru zaměstnance
Žádost
Výlet seniorů
Informace o opravě veřejného osvětlení v Přibyslavicích
Informace ohledně čekárny na křižovatce
Různé

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/99/13/2015
Rada obce schvaluje program 13. zasedání rady obce.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/99/13/2015 bylo schváleno.

Rada obce provedla kontrolu usnesení z 11. a 12. zasedání RO.
• Starostka informovala o tom, že schválená výzva na běžnou údržbu komunikace nebyla zatím vyhlášena.
Důvodem je, že po kontrole našich komunikací projektantem, který vyhodnotil četnost výtluků jako velmi
malou, přepracuje dokumentaci oprav výtluků do výše cca 300000,- Kč. Řešení vidí i v tom, že si výtluky
opravíme sami.
• Osvětlení v Přibyslavicích opraveno.
• Záměr na pronájem restaurace v KD Všelibice byl zveřejněn.
• I nadále probíhají jednání ohledně získání dotace na rekonstrukci místního rozhlasu.
• Těžba na Jelínce ukončena, dále se těží na Malčicích.
• Kupní smlouva na dodávku svozového vozidla je uzavřená.
Rada obce následně projednala další body programu.

K bodu č. 2:
Pronájem restauračního zařízení v KD Všelibice.
Záměr pronájmu byl zveřejněn 13. 8. 2015 a sejmut 1. 9. 2015, byl zveřejněn na úřední desce a na webových stránkách
obce. V řádném termínu byla doručena jedna nabídka a to od
. Rada obce se seznámila
s podanou nabídkou.
Návrh usnesení č. RO/100/13/2015
Rada obce schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou s
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

.
Usnesení č. RO/100/13/2015 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. RO/101/13/2015
Rada obce po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na provozování restaurace v KD Všelibice s vítězným
uchazečem
.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/101/13/2015 bylo schváleno.

K bodu č. 3
Prodloužení pracovního poměru zaměstnance.
V současné době máme 2 zaměstnance na dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných
prací.
projevil zájem o prodloužení. Podle informací úřadu práce je to možné.
Návrh usnesení č. RO/102/13/2015
Rada obce po projednání schvaluje podání žádosti na úřad práce na prodloužení dohody o vytvoření pracovních
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

K bodu č. 4
Žádost pana Svády.
Starostka seznámila členy RO s žádostí

Usnesení č. RO/102/13/2015 bylo schváleno.

o odkup p. p. č. 1054 v k. ú. Všelibice.

Návrh usnesení č. RO/103/10/2015
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/103/13/2015 bylo schváleno.

K bodu č. 5
Výlet seniorů.
Plán: výlet seniorů se uskuteční ve čtvrtek 17.9.2015. V programu bude návštěva zámku na Mělníku, vyhlídka na soutok
Labe a Vltavy, prohlídka kostnice. V odpoledních hodinách návštěva Muzea cukrovarnictví, lihovarnictví, řepařství a
města Dobrovice.
Návrh usnesení č. RO/104/13/2015
Rada obce po projednání schvaluje objednání a proplacení autobusové dopravy a vstupů pro seniory.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/104/13/2015 bylo schváleno.

K bodu č. 6
Informace o opravě veřejného osvětlení v Přibyslavicích.
Starostka informovala členy RO o proběhlé opravě veřejného osvětlení v Přibyslavicích, sloup byl pouze vyvrácen.
Celková částka za opravu 14937,45 za srovnání sloupu a výměnu vodičů veřejného osvětlení.
K bodu č. 7:
Informace ohledně čekárny na křižovatce.
Majitelem pozemku pod autobusovou čekárnou na křižovatce je
OÚ. Souhlasí s uzavřením smlouvy na věcného břemeno na 20 let za 20,- Kč.

. Dostavil se osobně na jednání na

K bodu č. 8:
Starostka informovala členy RO o současném stavu poskytovatelů telefonních služeb pro OÚ. Změnami smluv
s telefonními operátory se šetří cca 1700,- Kč měsíčně. Proto by doporučovala pořízení nové SIM karty na
neomezené zasílání SMS zpráv, která by se využila pro zasílání hromadných zpráv občanům.
Návrh usnesení č. RO/105/13/2015
Rada obce po projednání schvaluje objednání nové SIM karty pro zasílání SMS občanům.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/105/13/2015 bylo schváleno.

Starostka dále informovala o možnosti čerpání dotace na obnovu lesních cest. Zjistí podrobnější informace pro
zastupitelstvo.
Rada obce se dohodla na termínu 10.9.2015 pro svolání pracovní porady zastupitelstva a 15.9.2015 pro svolání
veřejného zasedání zastupitelstva obce.
Příští RO se uskuteční ve středu 7. 10. 2015.
Na závěr starostka obce Bc. Martina Sluková poděkovala všem členům rady obce za účast na 13. zasedání Rady obce
a jednání v 20.50 hod. ukončila.
Zapsala:

Denisa Jandusová

Zápis ověřila: Jitka Rybářová

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

……………………………………….
……………………………………….

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

