Zápis a usnesení z 32. zasedání Rady obce Všelibice
ze dne 4. 1. 2017
32. zasedání Rady obce Všelibice ve volebním období 2014-2018 se konalo dne 4. 1. 2017 od 19.15 hodin na Obecním
úřadě ve Všelibicích.
Přítomni: Denisa Jandusová, Ing. Klára Rubášová, Josef Sadílek, Bc. Martina Sluková
Omluvena: Jitka Rybářová
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení a schválení programu zasedání a ověřovatele zápisu
Projednání nabídek na geodetické zaměření cesty Podborek
Projednání smlouvy o poskytování právních služeb
Maškarní bál pro děti
Projednání záměru pronájmu části hospodářské budovy ve Všelibicích
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/239/32/2017
Rada obce schvaluje program 32. zasedání rady obce.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/239/32/2017 bylo schváleno.

Rada obce provedla kontrolu usnesení z 31. zasedání RO. V usnesení č. RO/236/31/2016 je chybně uvedeno jméno.

Návrh usnesení č. RO/240/32/2017
Rada obce mění stávající text uvedený v usnesení RO/236/31/2016 týkajícího se pronájmu části nebytového
prostoru v č. p. Vrtky 8 z původního textu „Crhákovou“ na text „Jiránkovou“. Ostatní text usnesení zůstává beze
změny.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/240/32/2017 bylo schváleno.

K bodu č. 2:
Projednání nabídek na geodetické zaměření cesty Podborek
Starostka poptala cenu u tří geodetických firem: Geoplány s.r.o., Zeměměřičská kancelář Havlíčková a Geodézie
Hradiště. Nejlevnější zpracování nabízí Geodézie Hradiště za cenu 15.240,-Kč (včetně DPH).
Návrh usnesení č. RO/241/32/2017
Rada obce schvaluje zadání zaměření cesty Podborek firmě Geodézie Hradiště za nabízenou cenu 15.240,-Kč
(včetně DPH).
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/241/32/2017 bylo schváleno.

K bodu č. 3:
Projednání smlouvy o poskytování právních služeb
Smlouva s Mgr. Muchou byla uzavřena do konce roku 2016. Starostka uvedla výčet právních úkonů, které byly
s Mgr. Muchou konzultovány a navrhuje smlouvu uzavřít na dobu neurčitou.
Návrh usnesení č. RO/242/32/2017
Rada obce po projednání schvaluje uzavření smlouvy o poskytování právních služeb s Mgr. Muchou.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/242/32/2017 bylo schváleno.

K bodu č. 4:
Maškarní bál pro děti
Starostka obce navrhuje termín pro uspořádání dětského Maškarního bálu 14.1.2017 od 15-ti hodin. Obec zajistí hudbu
a odměny pro děti. Vstupné bude dobrovolné.
Návrh usnesení č. RO/243/32/2017
Rada obce po projednání schvaluje uspořádání dětského maškarního bálu dne 14.1.2017 s dobrovolným
vstupným.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/243/32/2017 bylo schváleno.

K bodu č. 5:
Projednání záměru pronájmu části hospodářské budovy ve Všelibicích
Vzhledem k tomu, že k 31.12.2016 skončila nájemní smlouva na část hospodářské budovy ve Všelibicích s firmou
Wood Workshop, s.r.o. a tato firma neprojevila zájem o prodloužení smlouvy, navrhuje starostka zveřejnit záměr
pronájmu.
Návrh usnesení č. RO/244/32/2017
Rada obce po projednání schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v hospodářské budově ve
Všelibicích. Předmětem pronájmu jsou hala, sklad, dílna, kancelář – celková výměra prostor je 210 m2.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/244/32/2017 bylo schváleno.

K bodu č. 6:
Různé
• Starostka informovala o společném jednání o návrhu změny č.2 Územního plánu Všelibice, které proběhlo
4.1.2017 od 10.00 na Magistrátě v Liberci.
• Žádost na krajský úřad o převod dotace z POV na opravu mostu v Podjestřábí byla Zastupitelstvem kraje
Liberec schválena a finanční prostředky ve výši 180.000,- Kč byly již na účet obce zaslány.
• Smlouvy na pronájmy pozemků obce byly vypovězeny. Ve spolupráci s právníkem bude připraveno nové znění
smlouvy.

Příští RO se uskuteční ve středu 1. 2. 2017.
Na závěr starostka obce Bc. Martina Sluková poděkovala členům rady obce za účast na 32. zasedání Rady obce
Všelibice a jednání ve 20.45 hodin ukončila.

Zapsala: Denisa Jandusová

……………………………………….

Zápis ověřila: Ing. Klára Rubášová

……………………………………….

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

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

