Zápis a usnesení z 31. zasedání Rady obce Všelibice
ze dne 30. 11. 2016
31. zasedání Rady obce Všelibice ve volebním období 2014-2018 se konalo dne 30. 11. 2016 od 19.15 hodin na
Obecním úřadě ve Všelibicích.
Přítomni: Denisa Jandusová, Ing. Klára Rubášová, Josef Sadílek, Bc. Martina Sluková
Omluvena: Jitka Rybářová
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení a schválení programu zasedání a ověřovatele zápisu
Žádost Českého svazu včelařů z.s.
Projednání pronájmu části nebytového prostoru
Sazba půjčovného kulturní místnosti
Úprava úředních hodin během vánočních svátků
Různé

Schůzi zahájila a řídila starostka Bc. Martina Sluková, zapisovatelkou byla jmenována Denisa Jandusová, ověřovatelem
Josef Sadílek.
K bodu č. 1:
Starostka obce přednesla body programu pro zasedání rady obce. Navrhla usnesení:
Návrh usnesení č. RO/233/31/2016
Rada obce schvaluje program 31. zasedání rady obce.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/233/31/2016 bylo schváleno.

Rada obce provedla kontrolu usnesení z 30. zasedání RO.
K bodu č. 2:
Žádost Českého svazu včelařů z.s., Základní organizace Český Dub
Zastupitelstvo obce na svém zasedání 11.5.2016 schválilo finanční dar svazu včelařů v maximální výši 10.000,-Kč po
prokázání vyšetření včelstev. Dne 30.11.2016 Obecní úřad ve Všelibicích obdržel seznam včelařů, u kterých byla
vyšetření provedena. Na území katastrálního území Všelibice bylo vyšetření uhrazeno ze státního rozpočtu, protože se
jednalo o ochranné pásmo. Zbývající včelaři mimo toto pásmo si náklady hradí sami. Konkrétně je jedná o 14 včelařů
a částku 14x500,- tedy celkem 7.000,-Kč.
Návrh usnesení č. RO/234/31/2016
Rada obce schvaluje uzavření darovací smlouvy s Českým svazem včelařů z.s., Základní organizací Český Dub
IČ: 70229988, na částku 7.000,-Kč a ukládá starostce tuto smlouvu podepsat.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/234/31/2016 bylo schváleno.

Dále Český svaz včelařů z.s., Základní organizace Český Dub žádá o příspěvek ve výši 3.000,-Kč na zakoupení
koncentrátu desinfekčního prostředku BeeSave.
Návrh usnesení č. RO/235/31/2016
Rada obce schvaluje příspěvek ve výši 3.000,-Kč Českému svazu včelařů z.s., Základní organizace Český Dub na
zakoupení koncentrátu desinfekčního prostředku BeeSave.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/235/31/2016 bylo schváleno.

K bodu č. 3:
Projednání pronájmu části nebytového prostoru
Na vyhlášený záměr pronájmu části nebytového prostoru v č. p. 8 na Vrtkách, který schválila rada č. usnesení
RO/223/29/2016, přišla jedna nabídka.
má zájem o pronájem prostor, které by využívala na
sklad. Dále navrhuje výši nájemného 250,-Kč za měsíc plus skutečně spotřebované energie. A zavazuje se, že uvedené
prostory bude udržovat.
Záměr pronájmu byl vyvěšen na úřední fyzické i elektronické desce od 14.11.2016 do 30.11.2016.
Návrh usnesení č. RO/236/31/2016
Rada obce po projednání schvaluje pronájem části nebytového prostoru v č. p. Vrtky 8, za podmínek uvedených
v její žádosti a to na dobu neurčitou s výpovědní dobou jeden měsíc.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/236/31/2016 bylo schváleno.

K bodu č. 4:
Sazba půjčovného kulturní místnosti
Vzhledem k možnosti krátkodobého zapůjčení kulturní místní ve Všelibicích navrhuje starostka zařadit do ceníku
půjčovného sazbu za 1 hodinu a to 100,-Kč plus platná sazba DPH.
Návrh usnesení č. RO/237/31/2016
Rada obce po projednání souhlasí se zařazením do ceníku půjčovného sazbu za půjčení 1 hodiny kulturní místnosti
ve Všelibicích ve výši 100,- Kč plus platná sazba DPH.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/237/31/2016 bylo schváleno.

K bodu č. 5:
Úprava úředních hodin během vánočních svátků
Starostka přednesla návrh na úpravu úředních hodin během vánočních svátků, důvodem je čerpání dovolené.
V týdnu od 19.12. do 23.12. podle současných úředních hodin.
26.12.2016 státní svátek
27.12.2016 po telefonické dohodě
28.12.2016 úřední hodiny 8-12, 13-17
29.12.2016 po telefonické dohodě
30.12.2016 po telefonické dohodě
Běžný provoz bude zahájen v pondělí 2.1.2017.
Návrh usnesení č. RO/238/31/2016
Rada obce po projednání souhlasí s úpravou úředních hodin Obecního úřadu ve Všelibicích během vánočních
svátků.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/238/31/2016 bylo schváleno.

K bodu č. 6:
Různé
• Na minulém zasedání starostka informovala členy RO, že bude dávat žádost na krajský úřad o převod dotace
z POV na opravu mostu v Podjestřábí na příští rok. Zastupitelstvo kraje tuto žádost mělo projednávat na
zasedání 29.11.2016. Výsledek zatím neznáme.
• RO se seznámila na místě s výsledkem rekonstrukce WC v KD Všelibice.
• Starostka seznámila členy RO s ohlasy na inzerát na prodej Roveru.
• Obdrželi jsme souhlasné vyjádření Městského úřadu Český Dub (stavební úřad) k dělení a scelování pozemků
ohledně cesty Podborek. Starostka nyní osloví 3 geodetické firmy a poptá cenu.
• Starostka informovala o společném jednání o návrhu změny č.2 Územního plánu Všelibice, které proběhne
4.1.2017 od 10.00 na Magistrátě v Liberci.
Příští RO se uskuteční ve středu 4. 1. 2017.
Pokud by bylo třeba ještě něco vyřešit do konce roku 2016, starostka svolá mimořádné zasedání rady.
Na závěr starostka obce Bc. Martina Sluková poděkovala všem členům rady obce za účast na 31. zasedání Rady obce
Všelibice a jednání v 20.20 hodin ukončila.

Zapsala:

Denisa Jandusová

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

