Zápis a usnesení z 52. zasedání Rady obce Všelibice
ze dne 23. 5. 2018
52. zasedání Rady obce Všelibice ve volebním období 2014-2018 se konalo dne 23. 5. 2018 od 19 hodin na Obecním
úřadě ve Všelibicích.
Přítomni: Denisa Jandusová, Ing. Klára Rubášová, Jitka Rybářová, Josef Sadílek, Bc. Martina Sluková

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Program:
Zahájení a schválení programu zasedání a ověřovatele zápisu
Vyhlášení záměru pronájmu kabin
Workoutové hřiště
Žádost spolku o finanční příspěvek
Strategie sportu obce
Územní plán obce
Den dětí
Žádost linky bezpečí
Dodatek smlouvy o dílo č. 2
Vyhlášení výzvy na dodavatele střechy na objektu v Lískách
Různé

Schůzi zahájila a řídila starostka Bc. Martina Sluková, zapisovatelkou byla jmenována Denisa Jandusová, ověřovatelkou
Ing. Klára Rubášová.
K bodu č. 1:
Starostka obce přednesla body programu pro zasedání rady obce. Navrhla usnesení:
Návrh usnesení č. RO/371/52/2018
Rada obce schvaluje program 52. zasedání rady obce.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/371/52/2018 bylo schváleno.

Rada obce provedla kontrolu usnesení z 51. zasedání RO.
K bodu č. 2:
Vyhlášení záměru pronájmu kabin
Starostka navrhla vyhlásit záměr pronájmu kabin - nebytového prostoru v č. p. Všelibice 91 na letní sezónu za stejných
podmínek jako v minulém roce.
Návrh usnesení č. RO/372/52/2018
Rada obce po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu nebytového prostoru v č. p. Všelibice 91 na letní
sezónu červenec - srpen 2018.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/372/52/2018 bylo schváleno.
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K bodu č. 3:
Workoutové hřiště
Starostka připomněla získaný dotační titul za ocenění v soutěži Vesnice roku. Finanční částka 150.000,- bude použita
na pořízení workoutových prvků. Do příštího zasedání starostka zajistí nabídky firem v daném finančním limitu.
Návrh usnesení č. RO/373/52/2018
Rada obce po projednání bere na vědomí informace k workoutovému hřišti.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/373/52/2018 bylo schváleno.

K bodu č. 4:
Žádosti spolku o finanční příspěvek
Starostka předložila žádost spolku o finanční příspěvek na činnost. Konkrétně se jednalo o:
Honební společenstvo Všelibice – Benešovice - žádá 2.000,- Kč. Zároveň spolek předložil využití finančních prostředků
za rok 2017. Starostka navrhuje uzavřít darovací smlouvu opětovně s podmínkou, že spolek do konce měsíce března
2019 doloží kopie dokladů, na co byly poskytnuté finanční prostředky použity.
Návrh usnesení č. RO/374/52/2018
Rada obce po projednání schvaluje Darovací smlouvu s Honebním společenstvem Všelibice-Benešovice,
IČ 46745360 na částku 2.000,- Kč a pověřuje starostku jejím podpisem.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/374/52/2018 bylo schváleno.

K bodu č. 5:
Strategie sportu obce
Starostka uvedla, že zákon č. 115/2001 Sb. O podpoře sportu obcím v §6 ukládá obcím zpracovávat v samostatné
působnosti pro své území plán rozvoje sportu v obci a zajišťovat jeho provádění. Starostka připraví návrh dokumentu
k jeho dalšímu projednávání.
Návrh usnesení č. RO/375/52/2018
Rada obce po projednání doporučuje po zpracování návrhu dokumentu zastupitelstvu plán projednat a to na
nejbližším zasedání zastupitelstva.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/375/52/2018 bylo schváleno.

K bodu č. 6:
Územní plán obce
Rada se zabývala dalším postupem při pořizování 2. změny územního plánu. Rada navrhuje zastupitelstvu dále
pokračovat ve tvorbě 2. změny územního plánu obce Všelibice.
Návrh usnesení č. RO/376/52/2018
Rada obce po projednání doporučuje zastupitelstvu projednat návrh rozhodnutí o dalším postupu pořizování
2. změny územního plánu obce Všelibice.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/376/52/2018 bylo schváleno.
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K bodu č. 7:
Den dětí
Starostka navrhuje uspořádat Dětský den v termínu 16. 6. 2018 společně s Mysliveckým sdružením Všelibice
a SDH Všelibice. Program bude upřesněn na příštím zasedání.
Návrh usnesení č. RO/377/52/2018
Rada obce po projednání souhlasí s pořádáním Dětského dne v termínu 16. 6. 2018 společně s Mysliveckým
sdružením Všelibice a SDH Všelibice.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/377/52/2018 bylo schváleno.

K bodu č. 8:
Žádost linky bezpečí
Rada se seznámila s žádostí o finanční příspěvek na podporu Linky bezpečí, z.s.
Návrh usnesení č. RO/378/52/2018
Rada obce po projednání schvaluje příspěvek ve výši 5.000,- Kč Lince bezpečí, z.s.
Hlasování: pro 0 / proti 3 / zdrželi se 2 /

Usnesení č. RO/378/52/2018 nebylo schváleno.

K bodu č. 9:
Dodatek smlouvy o dílo č. 2
Starostka předložila změnový list č. 2 ke smlouvě o dílo s Ještědskou stavební společností s.r.o. na projekt „Půdní
vestavba hasičské zbrojnice ve Všelibicích“. Do změnového listu se promítly opětovně více i méně práce (viz příloha
č. 1). Tímto změnovým listem nedošlo k navýšení celkového rozpočtu stavby.
Návrh usnesení č. RO/379/52/2018
Rada obce po projednání schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě s Ještědskou stavební společností spol. s r.o. podle
změnového listu č. 2.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/379/52/2018 bylo schváleno.

K bodu č. 10:
Vyhlášení výzvy na dodavatele střechy na objektu v Lískách
Rada se seznámila s rozpočtem opravy střechy v Lískách na objektu stodoly. Starostka navrhuje vyhlášení výzvy na
dodavatele této opravy.
Návrh usnesení č. RO/380/52/2018
Rada obce po projednání schvaluje vyhlášení výzvy na dodavatele opravy střechy na objektu stodoly v Lískách.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/380/52/2018 bylo schváleno.

K bodu č. 11:
Různé
• Starostka informovala o tom, že vítání občánků proběhne 1. 6. 2018.
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•
•

Sběr nebezpečného odpadu se uskuteční 10. 6. 2018. Severočeské komunální služby s.r.o. nebudou při svozu
brát elektro. Elektro odpad si naloží obec a odebere si ho SDH Březová, který má smlouvu o zpětném odběru.
Pro občany se tedy způsob odevzdání nebezpečného odpadu a elektro odpadu nemění.
Starostka informovala o uzavřené smlouvě s pověřencem GDPR.

Příští RO se uskuteční ve středu 30. 5. 2018.
Na závěr starostka obce Bc. Martina Sluková poděkovala všem členům rady obce za účast na 52. 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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