Zápis a usnesení ze 41. zasedání Rady obce Všelibice
ze dne 4. 10. 2017
41. zasedání Rady obce Všelibice ve volebním období 2014-2018 se konalo dne 4. 10. 2017 od 19 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
Stanovení ceny jednotky tepla
Setkání seniorů
Dohoda o výši příspěvku na provoz v MŠ Český Dub
Různé

Schůzi zahájila a řídila starostka Bc. Martina Sluková, zapisovatelkou byla jmenována Denisa Jandusová, ověřovatelkou
Jitka Rybářová.
K bodu č. 1:
Starostka obce přednesla body programu pro zasedání rady obce. Navrhla usnesení:
Návrh usnesení č. RO/311/41/2017
Rada obce schvaluje program 41. zasedání rady obce.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/311/41/2017 bylo schváleno.

Rada obce provedla kontrolu usnesení ze 40. zasedání RO.
K bodu č. 2:
Stanovení ceny za odběr 1kWh odběru tepla
Pro vyúčtování spotřeby tepla v bytě v budově Všelibice 65 je potřeba stanovit cenu za odběr 1kWh. Starostka postup
výpočtu konzultovala s firmou Světlo Turnov, která instalovala otopnou soustavu v budově Všelibice 65. Výsledná cena
v sobě zahrnuje spotřebovaná pevná paliva, spotřebu el. energie, náklady na revize a mzdu topiče.
Návrh usnesení č. RO/312/41/2017
Rada obce po projednání schvaluje cenu 3,25Kč za 1kWh spotřebovaného tepla v budově Všelibice 65.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/312/41/2017 bylo schváleno.
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K bodu č. 3:
Setkání seniorů
Starostka informovala o možnosti uspořádat setkání seniorů společně s obcemi Cetenov a Hlavice. Vhodný termín je
4. 11. 2017, je možné objednat vystoupení Plechařinky.
Návrh usnesení č. RO/313/41/2017
Rada obce po projednání schvaluje pořádání Setkání seniorů s kulturním programem v termínu 4.11.2017.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/313/41/2017 bylo schváleno.

K bodu č. 4:
Dohoda o výši příspěvku na provoz v MŠ Český Dub
Obec Všelibice má 7 přijatých dětí do MŠ v Českém Dubu. Město Český Dub v souvislosti s tím požaduje úhradu od
obce za jedno dítě ve výši 5.000,-Kč. Finanční prostředky k tomuto účelu máme v rozpočtu vyčleněny.
Návrh usnesení č. RO/314/41/2017
Rada obce po projednání schvaluje Dohodu o výši příspěvku na provoz Mateřské školy v Českém Dubu a pověřuje
starostku k jejímu podpisu.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/314/41/2017 bylo schváleno.

K bodu č. 5:
Různé
• Starostka informovala o schválené dotaci v programu Podpora ochrana přírody a krajiny z Libereckého kraje,
kde jsme žádali o finanční prostředky na ošetření památné lípy a stromů u kapličky ve Všelibicích. Celková
výše dotace je 41.685,-Kč.
• Josef Sadílek navrhuje nechat vyrobit jednotné ukazatele na značení firem a dalších důležitých orientačních
bodů.
• Klára Rubášová se dotazovala na příčinu vypuštění požární nádrže ve Všelibicích. Starostka odpověděla, že
důvodem je nutnost vyspádování odtoku směrem ke stavidlu. V současné době není možné nádrž zcela
vypustit, protože dno je níž než stavidlo. Na zimu bude nádrž opětovně napuštěna.
Příští RO se uskuteční ve středu 1. 11. 2017.
Na závěr starostka obce Bc. Martina Sluková poděkovala všem členům rady obce za účast na 41. zasedání Rady obce
Všelibice a jednání ve 20.00 hodin ukončila.

Zapsala: Denisa Jandusová

……………………………………….

Zápis ověřila: Jitka Rybářová

……………………………………….

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

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