Zápis a usnesení z 11. zasedání Rady obce Všelibice
ze dne 5. 8. 2015
11. zasedání Rady obce Všelibice ve volebním období 2014-2018 se konalo dne 5.8.2015 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.
6.
7.

Zahájení a schválení programu zasedání a ověřovatele zápisu
Vyhlášení výzvy na opravy místních komunikací
Oprava veřejného osvětlení v Přibyslavicích
Vyhlášení výzvy na pronájem restauračního zařízení ve Všelibicích
Možnosti oprav místního rozhlasu
Informace o probíhající těžbě dřeva
Různé

Schůzi zahájila a řídila starostka Martina Sluková, zapisovatelka Denisa Jandusová, ověřovatel zápisu Josef Sadílek.
K bodu č. 1:
Starostka obce přednesla body programu pro zasedání rady obce. Navrhla usnesení:
Návrh usnesení č. RO/90/11/2015
Rada obce schvaluje program 11. zasedání rady obce.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/90/11/2015 bylo schváleno.

Rada obce provedla kontrolu usnesení z 10. zasedání RO.
• Vlastnická práva k vodojemu na Vrtkách jsou projednávána se SČVK. Proběhla schůzka se zástupcem SČVK
s panem L. Havlem, který ověří vlastnictví vodojemu.
• Všelibická pouť proběhla v termínu 4. a 5.7.2015. Organizačně byl zajištěn sobotní i nedělní program. V sobotu
dopoledne proběhly střelby Pod Borkem u rybníka, organizovalo Myslivecké sdružení Všelibice. Odpoledne se
uskutečnilo Putování za pohádkou – start byl v rozmezí mezi 14.00 a 15.00. Od 18.00 hrála skupina Huraš Band.
Ve 22.00 proběhl ohňostroj. V neděli od 14.00 hrála Dechová hudba Český ráj Všeň.
• Na minulém zasedání RO jsme vzali na vědomí žádosti paní Machové a manželů Trepákových, které se budou
projednávat na nejbližším ZO.
• RO neschválila pronájem areál tenisových kurtů pro rok 2015.
Rada obce následně projednala další body programu.
K bodu č. 2:
Starostka obce seznámila členy rady obce s plánem oprav místních komunikací. ZO ve svém rozpočtu na rok 2015
vyčlenilo částku 500.000,- Kč na běžnou údržbu. Je potřeba vyhlásit výzvu. Projektová kancelář Jareš, Maděra, Stejskal
zpracovala projekt Běžné údržby komunikací – lokální výtluky.

Návrh usnesení č. RO/91/11/2015
Rada obce po projednání schvaluje vyhlášení výzvy na běžnou údržbu komunikací v obci Všelibice – lokální výtluky.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/91/11/2015 bylo schváleno.

K bodu č. 3
Starostka obce seznámila členy RO s poškozením veřejného osvětlení v Přibyslavicích. Strom spadl do drátů veřejného
osvětlení. Došlo k jejich přetržení a hlavně k vyvrácení betonového sloupu. Pan H. Kovář zjišťoval možnosti opravy.
Byla oslovena firma Shel Energo s.r.o., aby nacenila opravu. Pokud bude betonový sloup v zemi zlomen, bude se muset
vyměnit celý. V případě pouhé opravy se jedná o částku cca 15.000,- Kč, v případě nahrazení celého sloupu, je třeba
počítat s částkou o 20.000,- Kč víc.
Návrh usnesení č. RO/92/11/2015
Rada obce po projednání schvaluje opravu veřejného osvětlení v Přibyslavicích firmou Shel Energo s termínem do
konce týdne.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/92/11/2015 bylo schváleno.

K bodu č. 4
Starostka obce upozornila členy RO na stále častější dotazy na možnost pronájmu restauračního zařízení ve Všelibicích.
V posledním týdnu se byli dotazovat na tuto možnost 3 zájemci. Vzhledem k přetrvávající nespokojenosti ze stran
občanů se stávajícím pronajímatelem, starostka navrhuje vyhlášení záměru na pronájem restauračního zařízení ve
Všelibicích.
Návrh usnesení č. RO/93/11/2015
Rada obce po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu restauračního zařízení v Kulturním domě ve
Všelibicích s termínem do konce srpna.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/93/11/2015 bylo schváleno.

K bodu č. 5
Rada obce se zabývala možností čerpání dotace, v rámci které by se mohl vyměnit současný místní rozhlas za
bezdrátový. Během srpna budou vyhlášeny dotace, ze kterých by se mohl realizovat bezdrátový veřejný rozhlas
a digitální povodňový plán. 70% je dotace a 30% je spoluúčast. Realizace by byla až v roce 2016, není v režimu de
minimis. Vzhledem k problémům s naším veřejným rozhlasem (v Přibyslavicích a na Nesvačilech nevysíláme vůbec, na
Vrtkách je velmi slabý signál) by bylo vhodné zabývat formou opravy nebo výměny místního rozhlasu.
Návrh usnesení č. RO/94/11/2015
Rada obce po projednání bere na vědomí informace o možnosti čerpání dotace na bezdrátový rozhlas a pověřuje
starostku k získání veškerých informací s termínem na nejbližší veřejné zasedání zastupitelstva.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/94/11/2015 bylo schváleno.

K bodu č. 6
Starostka informovala o průběhu těžby dřeva v obecních lesích. Těžba se z Radlice přesunula na Jelínku, protože Český
Dub plánuje opravu komunikace ke Smržovu. Proto se přednostně těží na Jelínce.
Návrh usnesení č. RO/95/11/2015
Rada obce po projednání bere na vědomí informace o průběhu těžby dřeva.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/95/11/2015 bylo schváleno.

Příští RO se uskuteční ve středu 2.9.2015. Pokud by bylo něco neodkladného k řešení dříve, starostka bude členy RO
informovat.
Na závěr starostka obce Bc. Martina Sluková poděkovala všem členům rady obce za účast na 11. zasedání Rady obce
a jednání v 19.50 ukončila.
Zapsala:

Denisa Jandusová

Zápis ověřil: Josef Sadílek
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Denisa Jandusová
místostarostka
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…………………………………….….
Bc. Martina Sluková
starostka

