Zápis a usnesení z 17. zasedání Rady obce Všelibice
ze dne 6. 1. 2016
17. zasedání Rady obce Všelibice ve volebním období 2014-2018 se konalo dne 6. 1. 2016 od 19.00 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
Výběr nájemce do hospodářské budovy
Maškarní bál pro děti
Plán zimní údržby
Různé

Schůzi zahájila a řídila starostka Martina Sluková, zapisovatelka Denisa Jandusová, ověřovatelka zápisu paní Jitka
Rybářová.
K bodu č. 1:
Starostka obce přednesla body programu pro zasedání rady obce. Navrhla usnesení:
Návrh usnesení č. RO/140/17/2016
Rada obce schvaluje program 17. zasedání rady obce.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/140/17/2016 bylo schváleno.

Rada obce provedla kontrolu usnesení z 16. zasedání RO.
Rada obce následně projednala další body programu.
K bodu č. 2:
Výběr nájemce do hospodářské budovy
Záměr pronájmu části hospodářské budovy byl zveřejněn pod číslem jednacím 690/2015 na úřední desce a na
webových stránkách obce. Tento záměr byl schválen radou obce Všelibice usnesením č. 115/14/2015. Na zveřejněný
záměr nepřišla žádná nabídka.

K bodu č. 3
Maškarní bál pro děti
Starostka obce navrhuje termín pro uspořádání dětského Maškarního bálu 16.1.2016 od 14-ti hod. Obec zajistí hudbu
a odměny pro děti. Vstupné bude dobrovolné. Paní Jitka Rybářová osloví děti z 9. třídy, zda by si připravily soutěže.
Návrh usnesení č. RO/141/17/2016
Rada obce po projednání schvaluje uspořádání dětského maškarního bálu dne 16.1.2016 s dobrovolným
vstupným.
Usnesení č. RO/141/17/2016 bylo schváleno.

Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

K bodu č. 4
Plán zimní údržby
Starostka uvedla, že je třeba pozměnit plán zimní údržby vzhledem k tomu, že trasu na Budíkov si obec bude udržovat
vlastními prostředky. Do okruhu A byla zařazena Roveň, Březová, Podjestřábí, Borek, Podborek (ze strany od
křižovatky) a nově Radlice a Malčice.
Návrh usnesení č. RO/142/17/2016
Rada obce po projednání schvaluje plán zimní údržby.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/142/17/2016 bylo schváleno.

K bodu č. 5
Různé
• Starostka informovala o stavu kamen v Lískách. Paní hostinská má od jara 2015 nakoupené náhradní díly, které
zatím nebyly použity k opravě. A dále má připravená kamna na výměnu do šenkovny a do sálu.
• Starostka informovala o přetrvávajícím havarijním stavu kanalizace v KD. Kanalizace se stala neprůchozí
v prosinci při akci na sále a znovu na Silvestra. Celková rekonstrukce se jeví jako nezbytná a bezodkladná.
• Starostka informovala o výsledku prohlídky střech na budově Vrtky 8 a v pohostinství v Lískách. Podle
dotázaného pokrývače a tesaře jsou krovy na obou budovách v pořádku, bude se jednat o výměnu krytiny
a případně jen dílčí výměny trámů. Krytina na Vrtkách č.p.8 je v havarijním stavu nad částí hasičárny, nad
domovní částí zatím není potřeba krytinu měnit. V Lískách doporučili výměnu krytiny.

Příští RO se uskuteční ve středu 3. 2. 2016.
Na závěr starostka obce Bc. Martina Sluková poděkovala všem členům rady obce za účast na 17. zasedání Rady obce
a jednání v 20.20 hod. ukončila.
Zapsala:

Denisa Jandusová

Zápis ověřila: Jitka Rybářová
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Bc. Martina Sluková
starostka

