Zápis a usnesení z 33. zasedání Rady obce Všelibice
ze dne 1. 2. 2017
33. zasedání Rady obce Všelibice ve volebním období 2014-2018 se konalo dne 1. 2. 2017 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.
12.

Zahájení a schválení programu zasedání a ověřovatele zápisu
Výběr nájemce do části hospodářské budovy
Změny v systému EKO-KOM
Dodatek k rámcové smlouvě o nákupu knih
Projednání žádosti na vytvoření pracovní příležitosti VPP
Příprava obecního plesu
Divadelní představení
Žádost o projednání případné účasti v mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet"
Projednání vrácení finančních prostředků na účet ČNB
Projednání pronájmů pozemků
Projednání způsobu finanční podpory místním spolkům
Různé

Schůzi zahájila a řídila starostka Bc. Martina Sluková, zapisovatelem byl jmenován Josef Sadílek, ověřovatelkou Jitka
Rybářová.
K bodu č. 1:
Starostka obce přednesla body programu pro zasedání rady obce. Navrhla usnesení:
Návrh usnesení č. RO/245/33/2017
Rada obce schvaluje program 33. zasedání rady obce.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/245/33/2017 bylo schváleno.

Rada obce provedla kontrolu usnesení z 32. zasedání RO. Zaměření pozemků pro cestu Podborkem bude provedeno,
jakmile to počasí dovolí. Vzhledem k současnému množství sněhu by mohlo dojít ke špatnému zaměření.
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K bodu č. 2:
Výběr nájemce do části hospodářské budovy
Záměr pronájmu byl schválen radou obce č. usnesení RO/244/32/2017. Do dnešního dne přišla následující nabídka:
má zájem o pronájem za účelem zřízení truhlářské výroby, ale žádá o dlouhodobější pronájem
z důvodu investice do pořízení samostatného topení. V žádosti není uvedeno, co se myslí dlouhodobějším pronájmem.
Proto starostka navrhuje odložit případné uzavření nájemní smlouvy a prověřit u
jeho konkrétní
záměr.
Návrh usnesení č. RO/246/33/2017
Rada obce bere žádost na vědomí a pověřuje starostku k dalšímu jednání ve věci pronájmu části hospodářské
budovy
.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/246/33/2017 bylo schváleno.

K bodu č. 3:
Změny v systému EKO-KOM
EKO-KOM zaslal informace týkající se odměn pro obce. Byly aktualizovány sazby všech komodit ve velikostních
skupinách. Bonus Efektivita využití sběrné sítě byl zrušen.
Návrh usnesení č. RO/247/33/2017
Rada obce po projednání bere na vědomí změny v systému EKO-KOM, které se týkají odměn pro obce.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/247/33/2017 bylo schváleno.

K bodu č. 4:
Dodatek k rámcové smlouvě o nákupu knih
Starostka obce seznámila členy rady obce s dodatkem k rámcové smlouvě o nákupu knih do Místní knihovny ve
Všelibicích a pro pobočku na Vrtkách. V rozpočtu obce je vyčleněno 10.000,-Kč na nákup nových knih.
Návrh usnesení č. RO/248/33/2017
Rada obce po projednání schvaluje dodatek rámcové smlouvy na nákup knih pro Místní knihovnu ve Všelibicích
ve výši 10.000,- Kč a pověřuje starostku jeho podpisem.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/248/33/2017 bylo schváleno.

K bodu č. 5:
Projednání žádosti na vytvoření pracovní příležitosti VPP
RO projednala možnost žádat Úřad práce ČR o příspěvek na VPP. V současné době máme jednoho zaměstnance na
VPP. Na jedno pracovní místo bychom mohli ještě žádat.
Návrh usnesení č. RO/249/33/2017
Rada obce po projednání schvaluje podání žádosti Úřadu práce ČR o příspěvek na VPP na jednoho zaměstnance
údržby obce.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/249/33/2017 bylo schváleno.
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K bodu č. 6:
Příprava obecního plesu
RO projednala organizaci obecního plesu. Termín plesu je 4. 3. 2017 od 20.00 hodin. Hrát bude skupina Trhák. Vstupné
150,- Kč.
Návrh usnesení č. RO/250/33/2017
Rada obce po projednání schvaluje pořádání Obecního plesu dne 4. 3. 2017 se vstupným 150,- Kč.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/250/33/2017 bylo schváleno.

K bodu č. 7:
Divadelní představení
Starostka seznámila členy rady s možností konání divadelního představení pro děti Šípková Růženka, které by se mohla
odehrát v termínu 26.2.2017 od 15 hodin v kulturním domě ve Všelibicích za cenu 3.000,-Kč. Dále navrhuje vybírat
dobrovolné vstupné.
Návrh usnesení č. RO/251/33/2017
Rada obce po projednání souhlasí s uspořádáním divadelního představení pro děti za cenu 3.000,-Kč
s dobrovolným vstupným.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/251/33/2017 bylo schváleno.

K bodu č. 8:
Žádost o projednání případné účasti v mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet"
Starostka obce seznámila členy RO s žádostí o projednání případné účasti v mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
Návrh usnesení č. RO/252/33/2017
Rada obce po projednání schvaluje připojení ke kampani „Vlajka pro Tibet“.
Hlasování: pro 0 / proti 4 / zdrželi se 1 /

Usnesení č. RO/252/33/2017 nebylo schváleno.

K bodu č. 9:
Projednání vrácení finančních prostředků na účet ČNB
Starostka obce seznámila členy RO s čerpáním dotace na organizaci voleb 2016. Celkem jsme obdrželi 44.000,- Kč
a vyčerpali jsme 22.207,25Kč. Čerpali jsme na odměny členům volebních komisí, stravné, kancelářské potřeby,
poštovné. Nečerpanou částku budeme vracet na účet ČNB.
Návrh usnesení č. RO/253/33/2017
Rada obce po projednání souhlasí s vratkou finančních prostředků na účet ČNB ve výši 21.792,75Kč.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/253/33/2017 bylo schváleno.
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K bodu č. 10:
Projednání pronájmů pozemků
RO se zabývala pronájmy pozemků. Původní smlouvy jsou vypovězené. RO stanovuje sazbu pronájmu 3,-Kč/m2/rok
u pozemků, které slouží jako přístup k nemovitosti, manipulační plocha, u pozemků využívaných pro účely rozšíření
zázemí obytných nebo rodinných domů. Upřednostňováni budou dosavadní nájemci.
Návrh usnesení č. RO/254/33/2017
Rada obce po projednání souhlasí s vyhlášením záměru pronájmu pozemku (případně části) ve vlastnictví obce
Všelibice a to za částku 3,- Kč/1m²/ rok:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

část p.p.č. 747/3 v k.ú. Všelibice, o výměře 75 m²
p.p.č. 405/4 v k.ú. Všelibice, o výměře 153 m²
část p.p.č. 406
v k.ú. Všelibice, o výměře 20 m²
část p.p.č. 744/1 v k.ú. Všelibice, o výměře 5 m²
část p.p.č. 981/2 v k.ú. Všelibice, o výměře 280 m²
část p.p.č. 1112/3 v k.ú. Benešovice u Všelibic, o výměře 8 m²
část p.p.č. 1390 v k.ú. Benešovice u Všelibic, o výměře 10 m²
část p.p.č. 1373/1 v k.ú. Benešovice u Všelibic, o výměře 50 m²

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

Usnesení č. RO/254/33/2017 bylo schváleno.

K bodu č. 11:
Projednání způsobu finanční podpory místním spolkům
RO se zabývala jakým způsobem budou podpořeny místní spolky. Dosud se uzavíraly darovací smlouvy se spolky.
Možností jsou také individuální dotace. Darovací smlouvy se osvědčily, starostka navrhuje tento systém zachovat.
O konkrétních částkách pro spolky bude rozhodovat celé zastupitelstvo.
Návrh usnesení č. RO/255/33/2017
Rada obce po projednání souhlasí s dosavadním systémem finanční podpory místním spolkům a to darovací
smlouvou.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/255/33/2017 bylo schváleno.

K bodu č. 12:
Různé
• Starostka přečetla stažení žádosti
o směnu pozemků s obcí Všelibice.
• Paní Jitka Rybářová upozornila na nebezpečný úsek krajské silnice na Malčicích v zatáčce a navrhuje ho vyřešit
svodidly. Starostka odpověděla, že se s tímto problémem bude zabývat a zároveň bude požadovat na Krajské
správě silnic Libereckého kraje i opravu „zvednuté“ komunikace na Malčicích v lese.
Příští RO se uskuteční ve středu 1. 3. 2017.
Na závěr starostka obce Bc. Martina Sluková poděkovala všem členům rady obce za účast na 33. zasedání Rady obce
Všelibice a jednání ve 21.10 hodin ukončila.
Zapsal: Josef Sadílek

……………………………………….

Zápis ověřila: Jitka Rybářová

……………………………………….

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

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