Zápis a usnesení ze 42. zasedání Rady obce Všelibice
ze dne 18. 10. 2017
42. zasedání Rady obce Všelibice ve volebním období 2014-2018 se konalo dne 18. 10. 2017 od 19 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.

Zahájení a schválení programu zasedání a ověřovatele zápisu
Žádost o dotaci z rozpočtu LK
Sběr žádostí do změny územního plánu
Informace ze Státního okresního archivu
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/315/42/2017
Rada obce schvaluje program 42. zasedání rady obce.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/315/42/2017 bylo schváleno.

Rada obce provedla kontrolu usnesení ze 41. zasedání RO.
K bodu č. 2:
Žádost o dotaci z rozpočtu LK
Starostka informovala radu o možnosti dotace z rozpočtu Libereckého kraje vzhledem k ocenění v soutěži Vesnice
roku. Obec může žádat až o 150.000,-Kč na konkrétní projekt. Starostka navrhuje tuto dotaci využít při pořízení
workoutového hřiště a případně doplněním dětského hřiště o nové prvky.
Návrh usnesení č. RO/316/42/2017
Rada obce po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci z rozpočtu LK na pořízení workoutového hřiště
a případně doplněním dětského hřiště o nové prvky ve výši 150.000,-Kč.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/316/42/2017 bylo schváleno.
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K bodu č. 3:
Sběr žádostí do změny územního plánu
Vzhledem k již čtyřleté platnosti stávajícího územního plánu bude Magistrát města Liberce zpracovávat Zprávu
o uplatňování územního plánu. A protože občané mají zájem o další změny v územním plánu, navrhuje Magistrát
zahájit sběr žádostí, které poslouží jako podklad pro tuto Zprávu o uplatňování územního plánu. Starostka navrhuje
schválit oznámení pro občany a začít se sběrem žádostí. Oznámení i formulář žádosti budou vyvěšeny na úřední desce.
Žádosti se budou odevzdávat na obecním úřadě.
Návrh usnesení č. RO/317/42/2017
Rada obce po projednání schvaluje sběr žádostí o změnu územního plánu v termínu 19. 10. 2017 až 20. 11. 2017.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/317/42/2017 bylo schváleno.

K bodu č. 4:
Informace ze Státního okresního archivu
Starostka informovala radu o zaslaném dopisu ze Státního oblastního archivu. Tento nás informuje, že jsme doposud
neodevzdali obecní kroniky do archivu a hrozí nám tak pokuta ve výši až 200.000,-Kč. Starostka proto navrhuje kroniky
odevzdat k archivaci.
Návrh usnesení č. RO/318/42/2017
Rada obce po projednání bere na vědomí informace ze Státního okresního archivu a souhlasí s vydáním kronik
do archivu.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/318/42/2017 bylo schváleno.

K bodu č. 5:
Různé
• Starostka informovala o dotaci na most v Podjestřábí, Liberecký kraj nám po kontrole poukázal zbylé finanční
prostředky.
• Jitka Rybářová upozornila na tvořící se výmol u vstupu na hřbitov na Vrtkách. Starostka zajistí nápravu.
Příští RO se uskuteční ve středu 1. 11. 2017.
Na závěr starostka obce Bc. Martina Sluková poděkovala všem členům rady obce za účast na 42. zasedání Rady obce
Všelibice a jednání ve 20.20 hodin ukončila.
Zapsala: Denisa Jandusová

……………………………………….

Zápis ověřila: Ing. Klára Rubášová

……………………………………….

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

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