Zápis a usnesení ze 47. zasedání Rady obce Všelibice
ze dne 3. 1. 2018
47. zasedání Rady obce Všelibice ve volebním období 2014-2018 se konalo dne 3. 1. 2018 od 19 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
Dělení pozemku
Žádost o odkup pozemků
Projednání žádosti o dotaci
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/338/47/2018
Rada obce schvaluje program 47. zasedání rady obce.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/338/47/2018 bylo schváleno.

Rada obce provedla kontrolu usnesení ze 46. zasedání RO.
K bodu č. 2:
Dělení pozemku
Starostka seznámila členy rady se situací na pozemkové parcele č. 784/1 v k. ú. Všelibice, kde obecní komunikace
prochází přes soukromý pozemek. Vlastník chce situaci řešit směnou za odpovídající část p. p. č. 744/4 v k. ú. Všelibice.
Jedná se o cca 75 m2. Starostka navrhuje zažádat posouzení k dělení pozemků na Magistrát města Liberce. Po kladném
vyjádření je možné žádat stavební úřad o vydání rozhodnutí o dělení pozemků.
Návrh usnesení č. RO/339/47/2018
Rada obce souhlasí s podáním žádosti k posouzení dělení pozemku p. p. č. 744/4 v k. ú. Všelibice na Magistrát
města Liberce za účelem budoucí směny za část p. p. č. 784/1 v k. ú. Všelibice.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/339/47/2018 bylo schváleno.
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K bodu č. 3:
Žádost o odkup pozemků
Starostka obce předložila žádost LINUS INVEST s.r.o. o odkup následujících pozemků: p. p. č. 406, 744/1, 738/1 vše
v k. ú. Všelibice. Jako důvod tato společnost uvádí vlastnictví přilehlého objektu č. ev. 13 Budíkov. Rada zjistila nesoulad
mezi žadatelem a vlastníkem uvedeným v katastru nemovitostí. O případném prodeji obecních nemovitostí rozhodne
zastupitelstvo.
Návrh usnesení č. RO/340/47/2018
Rada obce po projednání bere na vědomí žádost LINUS INVEST s.r.o. o odkup pozemků a požaduje doplnění
žádosti o vysvětlení záměru nakládání s odkoupenými pozemky i ve vztahu k vlastnictví nemovitosti č. ev. 13
Budíkov.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/340/47/2018 bylo schváleno.

K bodu č. 4:
Projednání žádosti o dotaci
Starostka informovala o možnosti žádat dotaci na opravu místních komunikací v dotačním programu u Ministerstva
pro místní rozvoj. V současné době je projektově zpracován úsek Vrtky - Benešovice. Proto navrhuje žádat o dotaci na
tento konkrétní úsek. V případě úspěšnosti je dotace 50 % z uznatelných nákladů.
Návrh usnesení č. RO/341/47/2018
Rada obce po projednání souhlasí s podáním žádosti o dotaci na opravu místní komunikace v úseku Vrtky Benešovice v dotačním programu MMR podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2018.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/341/47/2018 bylo schváleno.

K bodu č. 5:
Různé
• Starostka informovala o předání staveniště hasičské zbrojnice ve Všelibicích dodavateli stavby.
• Josef Sadílek navrhoval nákup suchých směsí na opravu výtluků na komunikacích a umožnění občanům, aby
si opravy realizovali sami. Starostka se domnívá, že výtluky by mohli opravovat zaměstnanci obce.
• Ing. Klára Rubášová se dotazovala na možnost osvětlení areálu u požární nádrže ve Všelibicích. Starostka
odpověděla, že jakmile nastanou příznivé klimatické podmínky, je připravena nechat instalovat lampu
veřejného osvětlení tak, aby byl areál osvětlen. Dále se Ing. Klára Rubášová se dotazovala, proč byly odstraněny
panely z areálu požární nádrže. Starostka odpověděla, že dojde k zatravnění plochy. Zpevněná plocha pro
nájezd požární techniky zůstane zachována
Příští RO se uskuteční ve středu 7. 2. 2018.
Na závěr starostka obce Bc. Martina Sluková poděkovala všem členům rady obce za účast na 47. zasedání Rady obce
Všelibice a jednání ve 20.00 hodin ukončila.
Zapsala: Denisa Jandusová

……………………………………….

Zápis ověřila: Ing. Klára Rubášová

……………………………………….

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

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