Zápis a usnesení z 23. zasedání Rady obce Všelibice
ze dne 1. 6. 2016
23. zasedání Rady obce Všelibice ve volebním období 2014-2018 se konalo dne 1. 6. 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.
9.
10.
11.

Zahájení a schválení programu zasedání a ověřovatele zápisu
Žádost Hospice sv. Zdislavy o finanční příspěvek
Projednání pronájmu prostoru části nebytového prostoru
Autobusová čekárna na křižovatce
Úprava parku na Vrtkách
Nákup držáků na kola
Nabídka Obec občanům
Geometrické zaměření - Podborek
Informace o PENB
Oprava komunikací
Různé

Schůzi zahájila a řídila starostka Bc. Martina Sluková, zapisovatelkou 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/186/23/2016
Rada obce schvaluje program 23. zasedání rady obce.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /
Rada obce provedla kontrolu usnesení z 22. zasedání RO.
Rada obce následně projednala další body programu.

Usnesení č. RO/186/23/2016 bylo schváleno.

K bodu č. 2:
Žádost Hospice sv. Zdislavy
Rada obce se seznámila s žádostí Hospice sv. Zdislavy o finanční příspěvek. Vzhledem k zajišťovaným službám požadují
příspěvek ve výši 5 Kč/obyvatele obce. Pro naši obec by to znamenalo příspěvek cca 2560,-Kč. Starostka upozornila, že
v rozpočtu nemáme vytvořenou položku, ze které by se příspěvek mohl poskytnout. O případném příspěvku musí
rozhodnout zastupitelstvo rozpočtovým opatřením.
Návrh usnesení č. RO/187/23/2016
Rada obce po projednání bere na vědomí žádost Hospice sv. Zdislavy a doporučuje zastupitelstvu obce ke
schválení.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/187/23/2016 bylo schváleno.

K bodu č. 3
Projednání pronájmu prostoru části nebytového prostoru
Na vyhlášený záměr pronájmu části nebytového prostoru v č. p. Všelibice 91, který schválila rada č. usnesení
RO/184/22/2016, přišla jedna nabídka.
má zájem o pronájem za podmínek uvedených v záměru
pronájmu těchto prostor.
Návrh usnesení č. RO/188/23/2016
Rada obce schvaluje pronájem části nebytového prostoru v č. p. Všelibice 91, za podmínek uvedených v záměru,
a to na dobu určitou červenec - srpen 2016.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/188/23/2016 bylo schváleno.

K bodu č. 4
Autobusová čekárna křižovatka
Rada obce jednalo o vybudování nové autobusové čekárny na křižovatce ve Všelibicích. Stávající čekárna je
nevyhovující. Členové rady se shodli, že nejlepší bude dřevěná autobusová čekárna.
Návrh usnesení č. RO/189/23/2016
Rada obce po projednání schvaluje poptání nabídek na vybudování dřevěné autobusové čekárny.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/189/23/2016 bylo schváleno.

K bodu č. 5
Úprava parku na Vrtkách
Paní Jitka Rybářová navrhuje zabývat se úpravou parku na Vrtkách – vedle hřbitova, zastřižení živého plotu a jeho
vysazení v chybějících částech, výsadbu okrasných stromů, keřů. Rada navrhuje oslovit pana Jarolímka, který by
doporučil druhy okrasných dřevin, které by pro tento účel byly nejvhodnější.
Návrh usnesení č. RO/190/23/2016
Rada obce po projednání navrhuje oslovit pana Jarolímka ve věci obnovy parku na Vrtkách a dále se tím zabývat.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/190/23/2016 bylo schváleno.

K bodu č. 6
Nákup držáků na kola
Starostka informovala o problematice parkování kol na terase před obecním úřadem. V současné době není kola kam
dávat a cyklisté je opírají o zeď. Proto navrhuje nákup držáků na kola.
Návrh usnesení č. RO/191/23/2016
Rada obce po projednání schvaluje nákup 2 ks držáků na kola v celkové hodnotě 2566,- Kč.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/191/23/2016 bylo schváleno.

K bodu č. 7
Nabídka Obec občanům
Starostka informovala o možnosti realizace projektu Obec občanům. Jedná se o aukci na energie. Do tohoto projektu
mohou být zařazeni občané i podnikatelé. Předpokládaná úspora pro obec by mohla činit cca 30.000,- Kč za rok.
Návrh usnesení č. RO/192/23/2016
Rada obce po projednání bere na vědomí nabídku realizace projektu Obec občanům.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/192/23/2016 bylo schváleno.

K bodu č. 8
Geometrické zaměření - Podborek
Starostka informovala radu obce, že jsme zažádali o stanovisko Magistrát města Liberce ohledně dělení pozemků,
potřebných pro budoucí komunikaci vedoucí na Podborek. Po kladném stanovisku bude potřeba ještě rozhodnutí
příslušného stavebního úřadu k dělení pozemků, teprve potom by starostka navrhovala objednat zaměření.
Návrh usnesení č. RO/193/23/2016
Rada obce po projednání schvaluje poptat min. 3 geodety pro zaměření pozemků Podborek, a to až po vydání
rozhodnutí o dělení pozemků stavebním úřadem.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/193/23/2016 bylo schváleno.

K bodu č. 9
Informace o PENB
Starostka předložila radě obce vypracované průkazy energetické náročnosti budov.
Návrh usnesení č. RO/194/23/2016
Rada obce se seznámila s průkazy energetické náročnosti budov.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/194/23/2016 bylo schváleno.

K bodu č. 10
Oprava komunikací
Starostka informovala o stavu našich komunikací. Navrhuje jejich dílčí opravy po ukončení oprav na mostě
v Podjestřábí.
Návrh usnesení č. RO/195/23/2016
Rada obce po projednání bere na vědomí informaci o stavu komunikací v obci a navrhuje zastupitelstvu vyhlásit
výzvu na dodavatele opravy mostu v Podjestřábí.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/195/23/2016 bylo schváleno.

K bodu č. 11
Různé
• Collegium Trade – starostka seznámila členy rady s nabídkou firmy Collegium Trade na udržovací práce na
střechách, které v minulosti tato firma opravovala. Jedná se konkrétně o střechu na kulturním domě a na části
hospodářské budovy.
• Dětský den – uskuteční se 11. 6. 2016 od 14 hodin. Na programu bude hudební vystoupení
–
Karneval zvířat, soutěže o ceny, skákací hrad. Spolupořadateli akce budou – SDH Všelibice, SDH Březová
a Myslivecký spolek Všelibice.
• Všelibická pouť – termín konání 9. - 10. 7. 2016. Starostka informovala o probíhajících přípravách na
Všelibickou pouť. V sobotu v podvečer vystoupí skupina Hurašband, v neděli odpoledne bude hrát Plechařinka.
Předpokládá se rovněž uspořádání tradičního Pohádkového pochodu.
• Starostka informovala o vyvěšených výzvách na opravu WC v KD Všelibice, na opravu střechy v Lískách a také
na prodej dřeva.

Příští RO se uskuteční ve středu 22. 6. 2016.
Na závěr starostka obce Bc. Martina Sluková poděkovala všem členům rady obce za účast na 23. zasedání Rady obce
Všelibice a jednání ve 20.45 hodin ukončila.

Zapsala:

Denisa Jandusová

Zápis ověřil: Josef Sadílek

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

……………………………………….

……………………………………….

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

