Zápis a usnesení z 4. zasedání Rady obce Všelibice
ze dne 7. 1. 2015
4. zasedání Rady obce Všelibice ve volebním období 2014-2018 se konalo dne 7.1.2015 od 18,45 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
Výběr zaměstnance
Příprava dětského maškarního bálu
Dotační tituly
Příloha smlouvy Ekokom
Různé
Diskuse

Schůzi zahájila a řídila starostka 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/41/4/2015
Rada obce schvaluje program 4.zasedání rady obce.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/41/4/2015 bylo schváleno.

Rada obce provedla kontrolu usnesení z 3. zasedání RO.
Rada obce následně projednala další body programu.
K bodu č. 2:
Starostka obce seznámila členy Rady obce s došlými žádostmi o přijetí na pozici zaměstnance obe. Byly doručeny dvě
žádosti –
.
nesplňuje požadavek řidičského oprávnění
skupiny T, což je výkon zaměstnance důležité.
Starostka obce navrhuje přijmout

.

Návrh usnesení č. RO/42/4/2015
Rada obce po projednání schvaluje přijmout jako zaměstnance obce pana Stanislava Kováře.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/42/4/2015 bylo schváleno.

K bodu č. 3:
Starostka obce seznámila členy Rady obce s přípravami na Dětský maškarní bál, který se koná 10.1.2015 od 14 hod
v KD Všelibice. Soutěže bude mít připraveny
. Sál připraví zaměstnanec obce. Šatnu zajistí Jitka
Rybářová. Starostka obešle zastupitele, aby přišli na dětský maškarní bál v rámci možností pomoci.
Návrh usnesení č. RO/43/4/2015
Rada obce po projednání bere na vědomí informaci o přípravách dětského maškarního bálu.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/43/4/2015 bylo schváleno.

K bodu č. 4:
Starostka obce seznámila členy RO s dotačními tituly Libereckého kraje – Program obnovy venkova.
Cílem je podpora obnovy a rozvoje venkovského území především v oblasti zvyšování kvality života na venkově jako
nezbytného předpokladu pro eliminaci postupného trendu vylidňování venkova a neudržování venkovské přírody a
krajiny.
Byly vyhlášeny tituly:
• DT 1 – obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti
• DT 2 – komplexní úprava návsí, náměstí
• DT 3 – obnova a zřizování veřejné zeleně – parky, aleje, sady
• DT 4 – oprava a výstavba místních komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, mostků, zálivů autobusové
dopravy, parkovišť
• DT 6 – projekty na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice
• DT 7 – integrované projekty venkovských mikroregionů
• DT 8 – dotace na úroky z úvěru
• DT 9 - válečné hroby
Paní Jitka Rybářová se telefonicky spojila s Ing. Jitkou Suchánkovou, která jí sdělila, že můžeme žádat pouze o jeden
dotační titul.
Členové RO vzali informaci na vědomí.
Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce, aby vybrala dotační titul č. 1 nebo č. 4..
Návrh usnesení č. RO/44/4/2015
Rada obce po projednání bere na vědomí informaci o dotačních titulech krajského úřadu a doporučuje
zastupitelstvu vybrat jeden ze dvou dotačních titulů
DT 1 – obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti
DT 4 – oprava a výstavba místních komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, mostků, zálivů autobusové
dopravy, parkovišť
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/44/4/2015 bylo schváleno.

K bodu č. 5:
Starostka obce paní Bc. Martina Sluková seznámila členy RO s dodatkem smlouvy s firmou Ekonom.
Mění se pouze příloha smlouvy, kde jsou nové částky za třídění. Podle zákona musí být kontejnery na třídění
kovových odpadů a na biologický odpad.
Návrh usnesení č. RO/45/4/2015
Rada obce po projednání schvaluje dodatek smlouvy s firmou Ekonom.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/45/4/2015 bylo schváleno.

K bodu č. 6:
Starostka obce seznámila členy RO s havarijním stavem kanalizace v KD Všelibice. Byla zde firma, která kamerou
zjistila, že se jedná o havarijní stav a trubky jsou silně zarostlé. Je třeba co nejrychleji jednat, aby nedošlo k situaci,
kdy na plese přestal fungovat odpad.
Vzhledem k havarijnímu stavu je nutné jednat urychleně. Paní starostka poptá 3 nabídky.
Členové RO pověřují paní starostku, aby vybrala nejlevnější nabídku a opravu kanalizace zajistí do Mysliveckého
plesu.
Návrh usnesení č. RO/46/4/2015
Rada obce po projednání schvaluje realizaci opravy kanalizace a pověřuje starostku poptávkou nabídek a
objednáním nejlevnější dodávky.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/46/4/2015 bylo schváleno.

Starostka obce seznámila členy RO o možnosti čerpání dotace na sociální byty, ale při podání žádosti musí být vydáno
stavební rozhodnutí.
Starostka seznámila členy RO s pracovní schůzkou, která proběhne dne 17.1.2015 ve 14.00 hod. Sraz bude u KD
Všelibice.
Na závěr starostka obce Bc. Martina Sluková poděkovala všem členům rady obce za účast na 4. zasedání Rady obce
a jednání v 19.45 hod. ukončila.

Zapsala:

Denisa Jandusová

Zápis ověřil: Josef Sadílek

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

……………………………………….

……………………………………….

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

