Zápis a usnesení z 9. zasedání Rady obce Všelibice
ze dne 3. 6. 2015
9. zasedání Rady obce Všelibice ve volebním období 2014-2018 se konalo dne 3.6.2015 od 19,00 hodin na Obecním
úřadě ve Všelibicích.
Přítomni: Denisa Jandusová, Jitka Rybářová, Josef Sadílek, Bc. Martina Sluková
Omluvena: Ing. Klára Rubášová
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení a schválení programu zasedání a ověřovatele zápisu
Projednání zřízení sídelní adresy pro honební společenstvo
Zajištění Dne pro děti
Spisový a skartační řád
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/82/9/2015
Rada obce schvaluje program 9. zasedání rady obce.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/82/9/2015 bylo schváleno.

Rada obce provedla kontrolu usnesení z 8. zasedání RO.
Rada obce následně projednala další body programu.
K bodu č. 2:
Starostka obce seznámila členy rady obce s žádostí o zřízení sídelní adresy Všelibice 65 pro Honební společenstvo
Všelibice.
Návrh usnesení č. RO/83/9/2015
Rada obce po projednání schvaluje bezplatné využití sídelní adresy Všelibice 65 pro honební společenstvo
Všelibice.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/83/9/2015 bylo schváleno.

K bodu č. 3
Starostka obce seznámila členy RO se zajištěním plánované akce „Den pro děti“. Akce se uskuteční 20.6.2015 od 14.00
na hřišti u hasičské zbrojnice. Součástí programu bude vystoupení Tancování s pejskem a žonglér. Na akci nám
poskytl finanční dar ve výši 5000,-Kč. Starostka navrhla nákup fotbalových branek, které by se na hřiště
umístily. Stávající dřevěné byly z bezpečnostních důvodů odstraněny.

Návrh usnesení č. RO/84/9/2015
Rada obce po projednání schvaluje nákup fotbalových branek do výše 7000,-Kč.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/84/9/2015 bylo schváleno.

K bodu č. 4
Starostka obce seznámila členy se Spisovým a skartačním řád obce. Tento dokument včetně přílohy obdrželi členové
RO předem. Spisový řád je vnitřní předpis stanovící základní pravidla pro manipulaci s dokumenty a skartační řízení.
Návrh usnesení č. RO/85/9/2015
Rada obce po projednání schvaluje směrnici č. 15 Spisový a skartační řád obce Všelibice.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/85/9/2015 bylo schváleno.

K bodu č. 5
Starostka informovala o změně provozní doby pobočky pošty ve Všelibicích z provozních důvodů: v termínu
15.6. - 26.6.2015 bude pošta otevřena 8.00 - 11.15.
K bodu č. 6
Paní Jitka Rybářová informovala o rozbitém veřejném rozhlase na Vrtkách. Starostka odpověděla, že zajistí opravu.
Dále paní Jitka Rybářová navrhuje, abychom se zabývali vlastnickými právy ke stavbě původního vodojemu na Vrtkách.
Pan Josef Sadílek navrhuje pokácení jívy na hřišti u hasičské zbrojnice. V tomto týdnu došlo k pádu jedné časti. Další
části ohrožují elektrické vedení.

Příští RO se uskuteční v pondělí 29.6.2015.

Na závěr starostka obce Bc. Martina Sluková poděkovala všem členům rady obce za účast na 9. zasedání Rady obce
a jednání v 20.10 hod. ukončila.

Zapsala:

Denisa Jandusová

Zápis ověřil: Josef Sadílek

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

……………………………………….

……………………………………….

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

