Zápis a usnesení z 8. zasedání Rady obce Všelibice
ze dne 4. 5. 2015
8. zasedání Rady obce Všelibice ve volebním období 2014-2018 se konalo dne 4.5.2015 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.

Zahájení a schválení programu zasedání a ověřovatele zápisu
Výběr trezoru
Výběr sekačky
Nabídka mapového portálu Geosense
Různé
Diskuse

Schůzi zahájila a řídila starostka Martina Sluková, zapisovatelka Denisa Jandusová, ověřovatel zápisu
paní Jitka Rybářová.
K bodu č. 1:
Starostka obce přednesla body programu pro zasedání rady obce. Navrhla usnesení:
Návrh usnesení č. RO/76/8/2015
Rada obce schvaluje program 8. zasedání rady obce.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/76/8/2015 bylo schváleno.

Rada obce provedla kontrolu usnesení z 7. zasedání RO.
Rada obce následně projednala další body programu.
K bodu č. 2:
Starostka obce seznámila členy rady obce s nutností zakoupení trezorové skříně pro uložení citlivých dat, která mají
být chráněna v protipožární trezorové skříni. Nové trezorové skříně se pohybují v částce kolem 46000,-Kč. Na internetu
byla nabídka trezorové skříně 17900,-Kč (plus doprava). S nákup je počítáno v rozpočtu s částkou 30000,-Kč. Termín
splnění – do konce měsíce května 2015.
Návrh usnesení č. RO/77/8/2015
Rada obce schvaluje nákup trezorové skříně do výše 20000,-Kč.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 1 /

Usnesení č. RO/77/8/2015 bylo schváleno.

K bodu č. 3:
Starostka obce seznámila členy rady obce s nutností zakoupení nové benzinové sekačky. Původní sekačka je stará přes
dvacet let a je neopravitelná. Podle recenzí a doporučení v testech, se výhodně (poměr cena výkon) jeví nákup sekačky
značky EINHELL BE-PM-48S-H. Rada doporučuje starostce nalézt nejvýhodnější cenovou nabídku na internetu. Termín
splnění – do 15.5.2015.
Návrh usnesení č. RO/78/8/2015
Rada obce schvaluje nákup nové benzínové sekačky do výše 12000,-Kč.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/78/8/2015 bylo schváleno.

K bodu č. 4:
Starostka obce seznámila členy rady obce s nabídkou firmy GEOSENSE se softwarem mapového portálu.
Návrh usnesení č. RO/79/8/2015
Rada obce bere na vědomí informaci o možnostech softwaru od firmy Geosense.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/79/8/2015 bylo schváleno.

K bodu č. 5:
Starostka obce seznámila členy rady obce s žádostí Euroregionu Nisa o sdělení informací ohledně spolupráce naší obce
s partnerskými obcemi v zahraničí. V současné době žádná bližší spolupráce na úrovni obce neprobíhá. Kontakty
s německým Markersdorfem a polskými Krotoszycemi udržuje SDH Všelibice.
Návrh usnesení č. RO/80/8/2015
Rada obce bere na vědomí žádost z Euroregionu Nisa.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/80/8/2015 bylo schváleno.

K bodu č. 6:
Starostka obce seznámila členy rady obce s návrhem uspořádat den pro děti. Den pro děti by zaštítila obec ve
spolupráci s místními spolky. Předběžně by tato akce proběhla během měsíce června. Přesné datum až po jednání
s místními spolky. Rada obce navrhuje termín 13.6.2015.
Návrh usnesení č. RO/81/8/2015
Rada obce schvaluje uspořádání Dne pro děti ve Všelibicích.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/81/8/2015 bylo schváleno.

Příští RO se uskuteční 3.6.2015.

Na závěr starostka obce Bc. Martina Sluková poděkovala všem členům rady obce za účast na 8. zasedání Rady obce
a jednání v 20.05 hod. ukončila.

Zapsala:

Denisa Jandusová

Zápis ověřila: Jitka Rybářová

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

……………………………………….

……………………………………….

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

