Zápis a usnesení z 50. zasedání Rady obce Všelibice
ze dne 4. 4. 2018
50. zasedání Rady obce Všelibice ve volebním období 2014-2018 se konalo dne 4. 4. 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.
6.

Zahájení a schválení programu zasedání a ověřovatele zápisu
Žádost Hospice sv. Zdislavy o finanční příspěvek
Nabídka na Akademii třetího věku
Projednání nákupu skartovačky
Projednání nákupu laminátoru
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/356/50/2018
Rada obce schvaluje program 50. zasedání rady obce.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/356/50/2018 bylo schváleno.

Rada obce provedla kontrolu usnesení ze 49. zasedání RO.
K bodu č. 2:
Žádost Hospice sv. Zdislavy o finanční příspěvek
Rada se seznámila s žádostí Hospice sv. Zdislavy. V rozpočtu jsou finanční prostředky pro tyto účely naplánovány.
Návrh usnesení č. RO/357/50/2018
Rada obce po projednání schvaluje uzavřít darovací smlouvu s Hospicem sv. Zdislavy na částku 3.000,-Kč
a pověřuje starostku k jejímu podpisu.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/357/50/2018 bylo schváleno.
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K bodu č. 3:
Nabídka na Akademii třetího věku
Rada projednala nabídku na pořádání vzdělávacích přednášek pro seniory – Akademie třetího věku. Starostka navrhuje
vyzkoušet pilotní pořad Zábavná historie medicíny. Podle zájmu občanů v této akci pokračovat.
Návrh usnesení č. RO/358/50/2018
Rada obce po projednání schvaluje objednání přednášky z cyklu Akademie třetího věku za nabízenou částku
3.000,-Kč.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/358/50/2018 bylo schváleno.

K bodu č. 4:
Nákup skartovačka
Starostka informovala o nutnosti zakoupit novou skartovačku. Původní je nefunkční. I vzhledem k opatřením
v souvislosti s GDPR navrhuje nákup zařízení, které umožní stupeň utajení Typ 2 – důvěrné.
Návrh usnesení č. RO/359/50/2018
Rada obce po projednání schvaluje vyčlenění finančních prostředků do výše 8.000,-Kč na nákup skartovačky.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/359/50/2018 bylo schváleno.

K bodu č. 5:
Nákup laminátoru
Dále rada projednávala nákup laminátoru, aby bylo možné laminovat i formát A3.
Návrh usnesení č. RO/360/50/2018
Rada obce po projednání schvaluje vyčlenění finančních prostředků do výše 5.000,-Kč na nákup laminátoru.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/360/50/2018 bylo schváleno.

K bodu č. 6:
Různé
• Členové rady se na místě seznámili s postupem prací při čištění koryta Malé Mohelky ve Všelibicích.
• Členové rady provedli kontrolu postupujících prací v hasičské zbrojnici ve Všelibicích.
• Starostka informovala o možných dopadech v souvislosti s GDPR (nákup šifrovaných disků, zamykatelné skříně,
zajištění pověřence, stažení zápisů z rady a zastupitelstva z webu atd.).
Příští RO se uskuteční ve středu 2. 5. 2018.
Na závěr starostka obce Bc. Martina Sluková poděkovala všem členům rady obce za účast na 50. zasedání Rady obce
Všelibice a jednání ve 20.20 hodin ukončila.
Zapsala: Denisa Jandusová

……………………………………….

Zápis ověřila: Jitka Rybářová

……………………………………….

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

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