Zápis a usnesení z 5. zasedání Rady obce Všelibice
ze dne 4. 2. 2015
5. zasedání Rady obce Všelibice ve volebním období 2014-2018 se konalo dne 4.2.2015 od 18,45 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
Posouzení ošetření stromů
Schválení dodatku k rámcové smlouvě o nákupu knih
Sbírka použitého textilu
Oprava hasičské auta DAF
Otázka proplácení přesčasů zaměstnancům
Žádost k úřadu práce o zaměstnance na VVP
Informace o možnosti spolupráce s firmou Granthelp při dotačních řízeních
Různé
Diskuse

Schůzi zahájila a řídila starostka Martina Sluková, zapisovatelka Denisa Jandusová, ověřovatel zápisu
paní ing. Klára Rubášová.
K bodu č. 1:
Starostka obce přednesla body programu pro zasedání rady obce. Navrhla usnesení:
Návrh usnesení č. RO/47/5/2015
Rada obce schvaluje program 5.zasedání rady obce.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/47/5/2015 bylo schváleno.

Rada obce provedla kontrolu usnesení z 4. zasedání RO.
Rada obce následně projednala další body programu.
K bodu č. 2:
Starostka obce seznámila členy Rady obce s cenovou nabídkou na ošetření stromů pana Jelínka. Posuzoval zdravotní
stav lipové aleje ve Všelibicích, lípu pod poštou, 2 lípy na Borku u silnice k Malčicím, 5 kaštanů v Přibyslavicích.
Ing. K. Rubášová konzultovala zdravotní stav s odborem živ. prostředí Krajského úřadu Libereckého kraje. Stromy by si
zasloužily odborný zdravotní řez. Navrhovaná cena je adekvátní.
Návrh usnesení č. RO/48/5/2015
Rada obce po projednání bere na vědomí informaci o posouzení ošetření stromů.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/48/5/2015 bylo schváleno.

K bodu č. 3:
Starostka obce seznámila členy Rady obce s dodatkem k rámcové smlouvě o nákupu knih do Místní knihovny ve
Všelibicích. V rozpočtu obce je vyčleněno 10000,-Kč na nákup nových knih.
Návrh usnesení č. RO/49/5/2015
Rada obce po projednání schvaluje dodatek rámcové smlouvy na nákup knih pro Místní knihovnu ve Všelibicích
ve výši 10000,- Kč.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/49/5/2015 bylo schváleno.

K bodu č. 4:
Starostka obce seznámila členy RO s nabídkou na sbírku použitého textilu. Vzhledem k možnosti využívat kontejner na
textil, obuv a hračky, který je umístěn ve Všelibicích, navrhla starostka sbírku neorganizovat.
Návrh usnesení č. RO/50/5/2015
Rada obce po projednání bere na vědomí informaci o nabídce na sbírku textilu.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/50/5/2015 bylo schváleno.

K bodu č. 5:
Starostka obce seznámila členy RO se zprávou od firmy Kobit s.r.o., která zajišťuje opravu hasičského auta DAF. Kobit
navrhuje možnosti opravy: opravu zajistí firma Kobit v předpokládané ceně 43500,- Kč (bez DPH), nebo čerpadlo
demontují a pošlou na opravu do firmy Ziegler, kde předpokládají náklady na cca 140000,-Kč.

Návrh usnesení č. RO/51/5/2015
Rada obce po projednání schvaluje zadat opravu hasičského automobilu firmě Kobit s.r.o. za předpokládanou
cenu 43500,- Kč (bez DPH).
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/51/5/2015 bylo schváleno.

K bodu č. 6:
Starostka obce seznámila členy RO s proplácením přesčasových hodin zaměstnanců. Přesčasové hodiny jsou nutné při
protahování a při zajištění chodu kotelny o víkendech v KD.
Návrh usnesení č. RO/52/5/2015
Rada obce po projednání souhlasí s proplácením přesčasových hodin u zaměstnanců v odůvodněných případech.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/52/5/2015 bylo schváleno.

K bodu č. 7:
RO projednala možnost žádat Úřad práce ČR o příspěvek na VPP.
Návrh usnesení č. RO/53/5/2015
Rada obce po projednání schvaluje podání žádosti Úřadu práce ČR o příspěvek na VPP na dva zaměstnance údržby
obce.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/53/5/2015 bylo schváleno.

K bodu č. 8:
Starostka obce seznámila členy RO s nabídkou firmy GrantHelp s.r.o. o možnostech spolupráce.
Návrh usnesení č. RO/54/5/2015
Rada obce po projednání bere na vědomí nabídku firmy GrantHelp s.r.o.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/54/5/2015 bylo schváleno.

K bodu č. 9:
Starostka obce seznámila členy RO s žádostí o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
Návrh usnesení č. RO/55/5/2015
Rada obce po projednání schvaluje připojení ke kampani „Vlajka pro Tibet“.
Hlasování: pro 0 / proti 5 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/55/5/2015 nebylo schváleno.

Starostka obce seznámilo RO s nabídkou divadelních představení, které by se měly uskutečnit 27.2.2015 a 5.4.2015.
Návrh usnesení č. RO/56/5/2015
Rada obce po projednání souhlasí s pořádáním kulturních akcí ve spolupráci s divadelními spolky.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/56/5/2015 bylo schváleno.

Starostka obce seznámila členy RO s návrhem na samovýrobu dřeva. Zájemci se musí hlásit na obecní úřad, kde jim
budou ve spolupráci s lesním hospodářem vytipovány dřeviny k samovýrobě. Půjde výhradně o souše a poničené
dřeviny, které jsou komerčně neprodejné. Zájemci musí být občany s trvalým pobytem v naší obci, po případně
majitelé rekreačních objektů v naší obci. Navrhovaná cena za m3 je 100,-Kč. A za dodržení dalších podmínek uvedených
ve formuláři „Povolení k samovýrobě dřeva“.
Návrh usnesení č. RO/57/5/2015
Rada obce po projednání schvaluje samovýrobu dřeva, za dodržení podmínek: zájemci se musí hlásit na obecní
úřad, zájemci musí být občany s trvalým pobytem v naší obci, po případně majitelé rekreačních objektů v naší
obci, cena za m3 je 100,-Kč.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 1 /

Usnesení č. RO/57/5/2015 bylo schváleno.

Starostka obce seznámila členy RO s havarijním stavem kanalizace v KD. Tentokrát je neprůchozí část kanalizace
z kuchyně, ze šenkovny a prochází to sklepem, kde jsou sudy s pivem. Tato část není napojená na kanalizaci, kterou
jsme opravovali a vedla pod kotelnou. Byla objednána firma Číma, která odpady čistí vysokotlakem. Nepovedlo se to
pročistit. Proto nám doporučují nám řešení – vykopat a nahradit novými trubkami. Starostka poptá 3 nabídky. Členové
RO pověřují paní starostku, aby vybrala nejlevnější nabídku a opravu kanalizace zajistí do Hasičského bálu.
Návrh usnesení č. RO/58/5/2015
Rada obce po projednání schvaluje realizaci opravy kanalizace a pověřuje starostku poptávkou nabídek
a objednáním nejlevnější dodávky.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/58/5/2015 bylo schváleno.

Starostka seznámila členy RO s pracovní schůzkou, která proběhne dne 24.2.2015 ve 18.00 hod. , balení tomboly.
Příští RO se uskuteční po plese 11.3.2015.
Na závěr starostka obce Bc. Martina Sluková poděkovala všem členům rady obce za účast na 5. zasedání Rady obce
a jednání v 20.30 hod. ukončila.

Zapsala:

Denisa Jandusová

Zápis ověřila: ing. Klára Rubášová

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

……………………………………….

……………………………………….

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

