Zápis a usnesení z 20. zasedání Rady obce Všelibice
ze dne 9. 3. 2016
20. zasedání Rady obce Všelibice ve volebním období 2014-2018 se konalo dne 9. 3. 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.
6.
7.
8.

Zahájení a schválení programu zasedání a ověřovatele zápisu
Projednání cen k půjčovnímu řádu
Projednání ceny palivového dřeva
Projednání žádosti o spolufinancování sociálních služeb
Projednání žádosti o spolufinancování Svatojánské poutě
Stanovení ceny vstupného pro divadelní představení
Projednání žádostí do změny územního plánu
Různé

Schůzi zahájila a řídila starostka Bc. Martina Sluková. Zapisovatelkou schůze byla jmenována Denisa Jandusová,
ověřovatelem zápisu Josef Sadílek.
K bodu č. 1:
Starostka obce přednesla body programu pro zasedání rady obce. Navrhla usnesení:
Návrh usnesení č. RO/158/20/2016
Rada obce schvaluje program 20. zasedání rady obce.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/158/20/2016 bylo schváleno.

Rada obce provedla kontrolu usnesení z 19. zasedání RO.
Rada obce následně projednala další body programu.
K bodu č. 2:
Projednání cen k půjčovnímu řádu
Vzhledem k tomu, že se obec stane plátcem DPH, navrhuje starostka k cenám podle aktuálního půjčovního řádu
připočítat platnou sazbu DPH.
Návrh usnesení č. RO/159/20/2016
Rada obce po projednání schvaluje navýšení cen uvedených v půjčovním řádu o platnou sazbu DPH a to od data
vydání rozhodnutí o registraci k DPH.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/159/20/2016 bylo schváleno.

K bodu č. 3
Projednání ceny palivového dřeva
Viz výše. Vzhledem k tomu, že se obec stane plátcem DPH, navrhuje starostka k ceně za palivové dřevo připočítat
platnou sazbu DPH.
Návrh usnesení č. RO/160/20/2016
Rada obce po projednání schvaluje navýšení ceny za palivové dřevo o platnou sazbu DPH a to od data vydání
rozhodnutí o registraci k DPH.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/160/20/2016 bylo schváleno.

K bodu č. 4
Projednání žádosti o spolufinancování sociálních služeb
Starostka přečetla žádost Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s., pobočka Liberec – Zahradní č. p.
415/10. Starostka informovala, že v péči o seniory a zdravotně postižené občany využíváme služeb terénní
ošetřovatelské péče "VENKOV" a dále také pečovatelské služby Český Dub p. o.
Návrh usnesení č. RO/161/20/2016
Rada obce po projednání schvaluje finanční příspěvek pro Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje,
o.p.s., pobočka Liberec, Zahradní č. p. 415/10.
Hlasování: pro 0 / proti 5 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/161/20/2016 nebylo schváleno.

K bodu č. 5
Projednání žádosti o spolufinancování Svatojánské poutě
Starostka přečetla žádost spolku G300 o finanční podporu při pořádání Svatojánské pouti v Hostinci u Šámalů. Cílem
této akce mají být ukázky folklórní tradice Podještědí. Rada obce by chtěla vědět přesnější informace o žadateli
a
o celé akci.
Návrh usnesení č. RO/162/20/2016
Rada obce po projednání bere na vědomí žádost spolku G300 o finanční podporu při pořádání Svatojánské pouti
v Hostinci u Šámalů a pověřuje starostku k zjištění přesnějších informací o žadateli do příštího zasedání rady.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/162/20/2016 bylo schváleno.

K bodu č. 6
Stanovení ceny vstupného pro divadelní představení
Starostka uvedla, že dne 25. 3. 2016 se uskuteční divadelní představení. Je potřeba stanovit výši vstupného
a navrhuje 50,-Kč.
Návrh usnesení č. RO/163/20/2016
Rada obce po projednání schvaluje stanovení výše vstupného na divadelní představení 25. 3. 2016 na 50,-Kč.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/163/20/2016 bylo schváleno.

K bodu č. 7
Projednání žádostí do změny územního plánu
V současné době jsou na Magistrátu města Liberec na odboru hlavního architekta evidovány další 3 žádosti o změnu
územního plánu.
Návrh usnesení č. RO/164/20/2016
Rada obce po projednání bere na vědomí žádosti o změnu územního plánu a doporučuje zastupitelstvu zvážit
možnost pořízení 2. změny územního plánu a také doporučuje příp. schválit pořizovatele této změny - Magistrát
města Liberce, odbor hlavního architekta.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/164/20/2016 bylo schváleno.

K bodu č. 8
Různé:
• Pracovní schůzka zastupitelstva proběhne v úterý 15. 3. 2016 od 19-ti hodin.
• Veřejné zasedání zastupitelstva se uskuteční v pondělí 21. 3. 2016 od 19-ti hodin.
• 26. 3. 2016 v sobotu se bude pořádat Velikonoční dílna v KD ve Všelibicích.
• 1. 4. 2016 se uskuteční Noc s Andersenem pro děti.
• Příští rada se sejde ve středu 6. 4. 2016.
Na závěr starostka obce Bc. Martina Sluková poděkovala všem členům rady obce za účast na 20. zasedání Rady obce
Všelibice a jednání v 21.00 hodin ukončila.

Zapsala:

Denisa Jandusová

Zápis ověřil: Josef Sadílek
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Denisa Jandusová
místostarostka
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…………………………………….….
Bc. Martina Sluková
starostka

