Zápis a usnesení z 24. zasedání Rady obce Všelibice
ze dne 22. 6. 2016
24. zasedání Rady obce Všelibice ve volebním období 2014-2018 se konalo dne 22. 6. 2016 od 18.-ti hodin v kulturním
zařízení v Lískách.
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
Projednání 2. změny územního plánu
Projednání dodatku ke smlouvě Ekokom
Projednání žádosti o pronájem bytu
Žádosti spolků o finanční příspěvek
Žádost o pronájem prostoru u požární nádrže ve Všelibicích
Různé

Schůzi zahájila a řídila starostka Bc. Martina Sluková, zapisovatelkou byla jmenována Denisa Jandusová, ověřovatelem
zápisu paní Jitka Rybářová.
K bodu č. 1:
Starostka obce přednesla body programu pro zasedání rady obce. Navrhla usnesení:
Návrh usnesení č. RO/196/24/2016
Rada obce schvaluje program 24. zasedání rady obce.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/196/24/2016 bylo schváleno.

Rada obce provedla kontrolu usnesení z 23. zasedání RO.
Starostka informovala o tom, že ohledně autobusové zastávky na křižovatce oslovila tři firmy a čeká na jejich vyjádření.
Ve věci úpravy parku na Vrtkách starostka oslovila pana Jarolímka a dále jednáme o konkrétní podobě.
Rada obce následně projednala další body programu.

K bodu č. 2:
Projednání 2. změny územního plánu.
Rada obce se seznámila s návrhem zadávací dokumentace k 2. změně územního plánu.
Návrh usnesení č. RO/197/24/2016
Rada obce po projednání bere na vědomí návrh 2. změny územního plánu a doporučuje ho zastupitelstvu obce
schválit.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/197/24/2016 bylo schváleno.

K bodu č. 3
Projednání dodatku ke smlouvě Ekokom.
Rada se seznámila s návrhem dodatku ke smlouvě s firmou Ekokom. Měnily se podíly obalových složek v hmotnostních
procentech.
Návrh usnesení č. RO/198/24/2016
Rada obce schvaluje dodatek ke smlouvě s firmou Ekokom.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/198/24/2016 bylo schváleno.

K bodu č. 4
Projednání žádosti o pronájem bytu
Rada obce projednala žádost paní Hany Želechovské o pronájem bytu v Kulturním domě Všelibice. Starostka předložila
návrh nájemní smlouvy. Rada obce navrhuje úpravu ceny nájemného vzhledem k investicím, které byly v bytě
realizovány – nová kuchyňská linka, nové podlahy. Úhrada za užívání bytu bude činit 4600,-Kč/měsíc.
Návrh usnesení č. RO/199/24/2016
Rada obce po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt Všelibice č.p. 65 s paní Hanou Želechovskou
a pověřuje starostku k jejímu podpisu.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/199/24/2016 bylo schváleno.

K bodu č. 5
Žádosti spolků o finanční příspěvek.
Starostka seznámila členy rady s žádostmi spolků o finanční příspěvek – konkrétně se jedná o SDH Březová, SDH Vrtky,
SDH Všelibice, Myslivecký spolek Všelibice, Myslivecký spolek Vrtky, Honební společenstvo Všelibice -Benešovice,
Honební společenstvo Všelibice.
Návrh usnesení č. RO/200/24/2016
Rada obce po projednání bere na vědomí žádosti spolků a navrhuje zastupitelstvu schválit darovací smlouvy.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/200/24/2016 bylo schváleno.

K bodu č. 6
Žádost o pronájem prostoru u požární nádrže ve Všelibicích.
Rada obce projednala žádost pana Josefa Želechovského o pronájem prostoru u požární nádrže v termínu 2. 7. 2016.
Rada navrhuje cenu za pronájem prostranství 1000,-Kč s tím, že bude uzavřena příslušná smlouva.
Návrh usnesení č. RO/201/24/2016
Rada obce po projednání schvaluje Žádost o pronájem prostoru u požární nádrže ve Všelibicích a pověřuje
starostku uzavřením smlouvy.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/201/24/2016 bylo schváleno.

K bodu č. 7
Různé:
Dětské hřiště – rada projednala možnosti pořízení herních prvků pro děti. Starostka navrhuje umístění herních prvků
do prostoru požární nádrže a vyčlenění finančních prostředků na jejich pořízení.
Návrh usnesení č. RO/202/24/2016
Rada obce po projednání navrhuje zastupitelstvu obce vyčlenit 150.000,-Kč na pořízení herních prvků pro děti.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/202/24/2016 bylo schváleno.

Všelibická pouť 9. -10. 7. 2016
Starostka obce seznámila členy rady obce s plánovaným programem Všelibické pouti.
V sobotu dopoledne budou probíhat střelby Pod Borkem u rybníka, organizuje je Myslivecké sdružení Všelibice.
Odpoledne se uskuteční Putování za pohádkou – start mezi 14. a 15. hodinou, vstupné pro děti je stanoveno na 20,Kč a pro dospělé na 30,- Kč. Zajištěno je v tuto chvíli 13 stanovišť. Od 18.-ti hodin bude hrát skupina Huraš Band. Na
22.-tou hodinu je objednán ohňostroj. V neděli od 14.-ti hodin hraje Dechová hudba Plechařinka, vstupné 30,-Kč.

Návrh usnesení č. RO/203/24/2016
Rada obce po projednání schvaluje navržený program a zajištění hudební produkce
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/203/24/2016 bylo schváleno.

Příští RO se uskuteční ve středu 7. 9. 2016.
Pokud bude potřeba starostka svolá mimořádné zasedání rady obce.
Na závěr starostka obce Bc. Martina Sluková poděkovala všem členům rady obce za účast na 24. zasedání Rady obce
Všelibice a jednání v 18.45 hodin ukončila.

Zapsala:

Denisa Jandusová

Zápis ověřila: Jitka Rybářová

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

……………………………………….
……………………………………….

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

