Zápis a usnesení z 14. zasedání Rady obce Všelibice
ze dne 7. 10. 2015
14. zasedání Rady obce Všelibice ve volebním období 2014-2018 se konalo dne 7. 10. 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.
8.
9.
10.

Zahájení a schválení programu zasedání a ověřovatele zápisu
Výsledek prohlídky mostů
Ošetření památné lípy
Nabídka na pasportizaci veřejného osvětlení
Příprava Setkání seniorů
Projednání žádostí o změnu územního plánu
Projednání stavu přístěnku v Lískách
Zpráva finančního výboru k nepotřebnému majetku
Žádost o spolupráci při realizaci pamětní desky
Různé

Schůzi zahájila a řídila starostka Bc. Martina Sluková, zapisovatelka Denisa Jandusová, ověřovatel zápisu pan Josef
Sadílek.
K bodu č. 1:
Starostka obce přednesla body programu pro zasedání rady obce. Navrhla usnesení:
Návrh usnesení č. RO/106/14/2015
Rada obce schvaluje program 14. zasedání rady obce.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/106/14/2015 bylo schváleno.

Rada obce provedla kontrolu usnesení z 13. zasedání RO.
• Starostka informovala o ukončení nájemní smlouvy restaurace dohodou s panem Ertlem k 23. 10. 2015.
• Byla uzavřena nová nájemní smlouva s paní Hanou Želechovskou na provozování restaurace v KD Všelibice.
• Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí pro pana Knorra byla prodloužena.
• Žádost pana Svády byla projednána na zasedání zastupitelstva.
• Výlet pro seniory se uskutečnil 17. 9. 2015.
• Byla pořízena SIM karta pro zasílání SMS zpráv, registrace telefonních čísel pro tuto službu osobně na OÚ nebo
zasláním přihlašovací SMS zprávy (návod je uveřejněn na webových stránkách).
Rada obce následně projednala další body programu.

K bodu č. 2:
Výsledek prohlídky mostů. Rada obce se seznámila s protokolem běžné prohlídky mostů. Most ve Všelibicích u hasičské
zbrojnice – je třeba instalovat nové zábradlí, osadit most tonážními značkami, prostor pod, před i za mostem vyčistit
od naplavenin. Most v Podjestřábí – provést kompletní rekonstrukci mostu, do doby rekonstrukce osadit zábradlím a
zákazovými značkami jejichž hmotnost převyšuje 1,5t.
Návrh usnesení č. RO/107/14/2015
Rada obce bere na vědomí a doporučuje zastupitelstvu obce se tímto zabývat.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/107/14/2015 bylo schváleno.

K bodu č. 3
Ošetření památné lípy.
Ze tří oslovených arboretistů, na provedení zdravotního ořezu památné lípy ve Všelibicích, učinil nabídku pouze jeden:
pan Dostrašil za cenu 8200,- Kč podle konkrétního ošetření.
Návrh usnesení č. RO/108/14/2015
Rada obce po projednání schvaluje ošetření památné lípy u pana Dostrašila za nabídnutou cenu 8200,- Kč.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 1 /

Usnesení č. RO/108/14/2015 bylo schváleno.

K bodu č. 4
Nabídka pasportizace veřejného osvětlení.
Firma AES Lichttechnik s.r.o. nabídla obci pasportizaci veřejného osvětlení i s následným servisem.
Návrh usnesení č. RO/109/14/2015
Rada obce po projednání bere na vědomí nabídku firmy AES Lichttechnik s.r.o. .
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/109/14/2015 bylo schváleno.

K bodu č. 5
Setkání seniorů.
Obce Cetenov a Hlavice souhlasí s uspořádáním Setkání seniorů našich obcí. Akce se uskuteční na sále v KD Všelibice
14. 11. 2015 od 14 hod.. Od 15-ti hod. bude hrát dechová hudba Plechařinka. Dále starostka navrhla upořádat výstavku
dobových fotografií a kronik na přísálí.
Návrh usnesení č. RO/110/14/2015
Rada obce po projednání bere na vědomí informace o akci a schvaluje objednání Plechařinky na Setkání seniorů.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/110/14/2015 bylo schváleno.

K bodu č. 6
Žádosti o změnu územního plánu. V současné době jsou na Magistrátu města Liberec na odboru hlavního architekta
evidovány dvě žádosti o změnu územního plánu.
Návrh usnesení č. RO/111/14/2015
Rada obce po projednání bere na vědomí žádosti o změnu územního plánu a doporučuje zastupitelstvu obce se
jimi zabývat.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/111/14/2015 bylo schváleno.

K bodu č. 7:
Projednání přístěnku v Lískách.
U přístěnku v Lískách byla zbourána boční zídka, která hrozila zřícením. Starostka upozornila, že vyzdění nové opěrné
zdi bude stát 20-25 tis. Kč. V současné době se tento prostor využívá jako dřevník. Proto navrhla tento přístěnek
zbourat.
Návrh usnesení č. RO/112/14/2015
Rada obce po projednání schvaluje bourání přístěnku v Lískách.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/112/14/2015 bylo schváleno.

K bodu č. 8:
Zpráva finančního výboru k nepotřebnému majetku.
Dne 16. 9. 2015 finanční výbor provedl kontrolu uloženého majetku v hospodářské budově. Navrhuje prodej nebo
vyřazení majetku podle přílohy č. 1.
Návrh usnesení č. RO/113/14/2015
Rada obce po projednání doporučuje zastupitelstvu obce schválit seznam materiálu k vyřazení nebo prodeji.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/113/14/2015 bylo schváleno.

K bodu č. 9:
Žádost o spolupráci při realizaci pamětní desky.
Centrum české historie doručilo žádost o finanční příspěvek na výrobu pamětní desky Čechům, Židům a protinacisticky
smýšlejícím Němcům, vyhnaným v roce 1938 henleinovci z našeho pohraničí, která bude instalována na Masarykově
nádraží v Praze.
Návrh usnesení č. RO/114/14/2015
Rada obce po projednání zamítá žádost o finanční příspěvek na výrobu pamětní desky.
Hlasování: pro 5/ proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/114/14/2015 bylo schváleno.

K bodu č. 10:
Různé
• Pan Hlavatý doručil na obecní úřad výpověď z pronájmu nebytových prostor v hospodářské budově
k 31.12.2015.
Rada obce navrhuje zveřejnění nabídky na nový pronájem těchto prostor.

Návrh usnesení č. RO/115/14/2015
Rada obce schvaluje záměr nabídky na nový pronájem prostor v hospodářské budově ve Všelibicích.
Hlasování: pro 5/ proti 0 / zdrželi se 0 /

•

•
•
•
•

Usnesení č. RO/115/14/2015 bylo schváleno.

Informace České pošty
Česká pošta informuje o změně hodin pro veřejnost v týdnu 12.10.2015 až 16.10.2015, pošta ve Všelibicích
bude otevřena v dopoledních hodinách 8.00-11.15.
Starostka informovala o Tanečních pro dospělé.
Byly spuštěny nové webové stránky obce.
Vzdělávací centrum Turnov bude realizovat Kurz PC pro seniory v týdnu 19.10.2015 až 23.10.2015. Kurz je již
plně obsazen.
Paní Jitka Rybářová upozornila na špatný stav sloupu na Vrtkách u kovárny. Patrně se jedná o sloup O2,
protože na něm je telefonní vedení. Starostka prověří jeho vlastnictví.

Příští RO se uskuteční ve středu 4. 11. 2015.
Na závěr starostka obce Bc. Martina Sluková poděkovala všem členům rady obce za účast na 14. zasedání Rady obce
a jednání v 20.25 hod. ukončila.
Zapsala:

Denisa Jandusová

Zápis ověřil: Josef Sadílek

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

……………………………………….
……………………………………….

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

