Zápis a usnesení z 36. zasedání Rady obce Všelibice
ze dne 3. 5. 2017
36. zasedání Rady obce Všelibice ve volebním období 2014-2018 se konalo dne 3. 5. 2017 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.

Zahájení a schválení programu zasedání a ověřovatele zápisu
Vyhlášení záměru pronájmu kabin
Projednání smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
Dětský den
Různé

Schůzi zahájila a řídila starostka Bc. Martina Sluková, zapisovatelkou byla jmenována Denisa Jandusová, ověřovatelkou
Jitka Rybářová.
K bodu č. 1:
Starostka obce přednesla body programu pro zasedání rady obce. Navrhla usnesení:
Návrh usnesení č. RO/279/36/2017
Rada obce schvaluje program 36. zasedání rady obce.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/279/36/2017 bylo schváleno.

Rada obce provedla kontrolu usnesení z 35. zasedání RO.
K bodu č. 2:
Vyhlášení záměru pronájmu kabin
Starostka seznámila radu obce s žádostí
v č. p. Všelibice 91 na letní sezónu.

která má zájem o pronájem kabin - nebytového prostoru

Návrh usnesení č. RO/280/36/2017
Rada obce po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu nebytového prostoru v č. p. Všelibice 91 na letní
sezónu červenec - srpen 2017.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/280/36/2017 bylo schváleno.
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K bodu č. 3:
Projednání smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene (viz příloha č.1)
Rada obce se seznámila se Smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvou o právu
provést stavbu č. IV-12-4015433/VB/002. Týká se vybudování el. přípojky pro pozemkovou parcelu č. 709
v k. ú. Všelibice. Rada navrhuje cenu za věcné břemeno 3000,- Kč plus DPH.
Návrh usnesení č. RO/281/36/2017
Rada obce po projednání schvaluje navrženou Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-4015433/VB/002 a pověřuje starostku jejím podpisem.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/281/36/2017 bylo schváleno.

K bodu č. 4:
Dětský den
Starostka navrhuje uspořádat Dětský den v termínu 17. 6. 2017 společně s Mysliveckým sdružením Všelibice a SDH
Všelibice.
Návrh usnesení č. RO/282/36/2017
Rada obce po projednání souhlasí s pořádáním Dětského dne v termínu 17. 6. 2017 společně s Mysliveckým
sdružením Všelibice a SDH Všelibice.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/282/36/2017 bylo schváleno.

K bodu č. 5:
Různé
• Starostka předložila zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 s výsledkem „nebyly
zjištěny chyby a nedostatky“. Zprávu bude schvalovat zastupitelstvo obce na nejbližším veřejném zasedání.
• Jitka Rybářová se dotazovala na pokračování jednání s krajskou správou silnic ohledně opravy komunikace na
Malčicích a instalace svodidel. Starostka odpovídá, že krajská správa silnic komunikace zvlněné kořeny
neopravuje, protože to má dočasný efekt. O svodidla máme zažádat na konci roku, aby se požadavek dostal
do plánu prací.

Příští RO se uskuteční ve středu 7. 6. 2017.
Na závěr starostka obce Bc. Martina Sluková poděkovala všem členům rady obce za účast na 36. zasedání Rady obce
Všelibice a jednání v 19.55 hodin ukončila.

Zapsala: Denisa Jandusová

……………………………………….

Zápis ověřila: Jitka Rybářová

……………………………………….

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

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