Zápis a usnesení z 22. zasedání Rady obce Všelibice
ze dne 4. 5. 2016
22. zasedání Rady obce Všelibice ve volebním období 2014-2018 se konalo dne 4. 5. 2016 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.
9.
10.

Zahájení a schválení programu zasedání a ověřovatele zápisu
Výsledky poptávky na PENB
Žádost Českého svazu včelařů
Žádost
Žádost
Schválení připojení ke komunikaci - Malčice
Žádost Klubu českých turistů o příspěvek
Žádost o pronájem kabin
Projednání žádosti na vytvoření pracovní příležitosti VPP
Různé

Schůzi zahájila a řídila starostka Bc. Martina Sluková, zapisovatelkou byla jmenována Denisa Jandusová,
ověřovatelkou zápisu Ing. Klára Rubášová
K bodu č. 1:
Starostka obce přednesla body programu pro zasedání rady obce. Navrhla usnesení:
Návrh usnesení č. RO/177/22/2016
Rada obce schvaluje program 22. zasedání rady obce.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/177/22/2016 bylo schváleno.

Rada obce provedla kontrolu usnesení z 21. zasedání RO. Starostka upozornila, že výzva na opravu WC v KD ve
Všelibicích a na opravu střechy v Lískách není vyvěšená, důvodem je konzultace smluv o dílo s naším právním
zástupcem.
Rada obce následně projednala další body programu.

K bodu č. 2:
Výsledky poptávky na Průkazy energetické náročnosti budov - PENB
Rada se seznámila s nabídkami na zpracování PENB a doporučuje ZO tento bod doplnit na program veřejného
zasedání a vybrat dodavatele. Bude třeba vyčlenit rozpočtovým opatřením odpovídající finanční prostředky.
Návrh usnesení č. RO/178/22/2016
Rada obce po projednání bere na vědomí nabídky na PENB a doporučuje ZO zařadit tento bod na program
nejbližšího zasedání.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/178/22/2016 bylo schváleno.

K bodu č. 3
Žádost Českého svazu včelařů
Rada se seznámila s žádostí Českého svazu včelařů. Jedná se o poskytnutí finanční částky na laboratorní vyšetření
včelstev na včelí mor, který se objevil v okolí. Starostka navrhla, aby se tímto zabývalo celé ZO.
Návrh usnesení č. RO/179/22/2016
Rada obce bere na vědomí žádost Českého svazu včelařů a doporučuje ZO se žádostí zabývat.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

K bodu č. 4
Žádost
Starostka seznámila členy rady s žádostí

Usnesení č. RO/179/22/2016 bylo schváleno.

o odkup pozemku č. 538/14 v k.ú. Všelibice.

Návrh usnesení č. RO/180/22/2016
Rada obce po projednání bere žádost na vědomí a doporučuje ZO se touto žádostí zabývat.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/180/22/2016 bylo schváleno.

K bodu č. 5
Rada nadále jednala o pozemcích, kdy obec není vlastníkem komunikace. Případný prodej náhradních pozemků musí
řešit celé ZO. Proto rada doporučuje ZO zařadit tento bod na program veřejného zasedání.
Návrh usnesení č. RO/181/22/2016
Rada obce po projednání bere na vědomí situaci s pozemky v místních částech Lísky a Přibyslavice, kde není
obec vlastníkem komunikace a navrhuje ZO se tím zabývat.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/181/22/2016 bylo schváleno.

K bodu č. 6
Schválení připojení ke komunikaci - Malčice
Od obce Všelibice, jako vlastníka komunikace na p.p.č. 1328/1 v k.ú. Malčice u Všelibic, je požadován souhlas
s připojením na tuto komunikaci a to s vybudováním sjezdu na p.p.č. 178/5 v k.ú. Malčice u Všelibic. Starostka
doložila projektovou dokumentaci a souhlasné stanovisko Policie ČR.
Návrh usnesení č. RO/182/22/2016
Rada obce po projednání schvaluje připojení ke komunikaci na p.p.č. 1328/1 v k.ú. Malčice u Všelibic z p.p.č.
178/5 v k.ú. Malčice u Všelibic.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/182/22/2016 bylo schváleno.

K bodu č. 7
Žádost o příspěvek - Klub českých turistů
Klub českých turistů žádá o příspěvek na tisk sběratelské karty ve výši 3 012,- Kč. Jedná se o 150 kusů sběratelské
karty - Rozhledna Čihadlo. Na přední straně karty je fotografie rozhledny a z druhé strany krátký popis. Starostka
upozorňuje, že rozhledna je v soukromém vlastnictví a s vlastníkem nebylo jednáno.
Návrh usnesení č. RO/183/22/2016
Rada obce po projednání schvaluje příspěvek na tisk karet rozhledny Čihadlo ve výši 3 012,- Kč.
Hlasování: pro 0 / proti 5 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/183/22/2016 nebylo schváleno.

K bodu č. 8
Žádost o pronájem kabin
Starostka seznámila radu obce s žádostí
, která má zájem o pronájem kabin ve Všelibicích
a dotazuje se, za jakých podmínek by je bylo možné pronajmout.
Návrh usnesení č. RO/184/22/2016
Rada obce po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu sportovních kabin na letní sezónu červenec
- srpen 2016.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/184/22/2016 bylo schváleno.

K bodu č. 9
Projednání žádosti na vytvoření pracovní příležitosti VPP.
Starostka seznámila radu obce s výsledkem jednání Úřadu práce ČR na VPP. Zatím nám byly poskytnuty finanční
prostředky na jednoho zaměstnance. Další dva se již byli na OÚ dotazovat na možnost zaměstnaní a mají zájem pro
OÚ pracovat. Proto starostka navrhuje podat novou žádost na další dva zaměstnance.
Návrh usnesení č. RO/185/22/2016
Rada obce po projednání schvaluje podání žádosti u Úřadu práce ČR o příspěvek na VPP na dva zaměstnance
údržby obce.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/185/22/2016 bylo schváleno.

K bodu č. 10
Různé
• Dětský den – starostka navrhuje uspořádat Dětský den v termínu 11. 6. 2016 společně s Mysliveckým
sdružením Všelibice a SDH Všelibice.
• Dotace OC Nisa – starostka informovala, že na základě informace od paní J. Rybářové obec podala žádost
o dotaci OC Nisa. Jedná se o příspěvek na opravu společenské místnosti na Vrtkách v č. p. 8, která by
mohla sloužit pro setkávání seniorů a pro činnost spolků.
• Starostka informovala o proběhlé schůzce se zástupcem Collegium trade, kteří v minulosti opravovali
střechy na KD ve Všelibicích a na hospodářské budově. Zašlou zprávu a nabídku ohledně další údržby
těchto střech.
• Starostka informovala o pracovní poradě zastupitelstva. Zastupitelé měli možnost s panem Jarolímkem
vidět konkrétní lokality navržené pro těžbu dřeva. Dále byli seznámeni na místě se situací majetkového
nesouladu komunikace v Lískách a v Přibyslavicích. A měli také možnost vidět situaci ohledně cesty na
Podborek.
• Starostka informovala o průběhu jednání ke změně územního plánu.
• Starostka informovala o udělení povolení k dělení pozemků na Borku.
• Česká pošta st. p. oznamuje, že dne 17. 5. 2016 bude jejich pobočka ve Všelibicích uzavřena.

Příští RO se uskuteční ve středu 1. 6. 2016.
Na závěr starostka obce Bc. Martina Sluková poděkovala všem členům rady obce za účast na 22. zasedání Rady obce
Všelibice a jednání ve 20.55 hodin ukončila.

Zapsala:

Denisa Jandusová

Zápis ověřila: Ing. Klára Rubášová

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

……………………………………….

……………………………………….

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

