Zápis a usnesení z 53. zasedání Rady obce Všelibice
ze dne 30. 5. 2018
53. zasedání Rady obce Všelibice ve volebním období 2014-2018 se konalo dne 30. 5. 2018 od 19 hodin na Obecním
úřadě ve Všelibicích.
Přítomni: Denisa Jandusová, Ing. Klára Rubášová, Jitka Rybářová, Josef Sadílek, Bc. Martina Sluková

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Program:
Zahájení a schválení programu zasedání a ověřovatele zápisu
Workoutové hřiště
Den dětí
Projednání smlouvy zpracovatele žádosti o dotaci
Nákup firewallu
Zpráva auditora
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/381/53/2018
Rada obce schvaluje program 53. zasedání rady obce.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/381/53/2018 bylo schváleno.

Rada obce provedla kontrolu usnesení z 52. zasedání RO.
K bodu č. 2:
Workoutové hřiště
Starostka předložila nabídky firem Bonita, Spirit, Workout Club parks. Nabídky jsou v podobné cenové výši, liší se
provedením nabízených prvků.
Návrh usnesení č. RO/382/53/2018
Rada obce po projednání schvaluje nabídku firmy Workout Club parks na realizaci workoutového hřiště za
nabízenou cenu.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/382/53/2018 bylo schváleno.
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K bodu č. 3:
Den dětí
Rada upřesnila program pro Den dětí, který se uskuteční 16. 6. 2018. Soutěže pro děti zajistí SDH Všelibice a Myslivecký
spolek Všelibice. Z Českého Dubu bude zapůjčen skákací hrad a florbalové hřiště. Starostka požádá hasičský sbor
o ukázku jejich práce, případně zajistí i kulturní program (divadelní představení, kouzelník).
Návrh usnesení č. RO/383/53/2018
Rada obce po projednání souhlasí s plánovaným programem Dne dětí.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/383/53/2018 bylo schváleno.

K bodu č. 4:
Projednání smlouvy zpracovatele žádosti o dotaci
Starostka předložila návrh příkazní smlouvy s PF Agency spol s r.o., kterou jsme oslovili, aby zpracovala žádost o dotaci
na projekt „Přestavba mateřské školy“.
Návrh usnesení č. RO/384/53/2018
Rada obce po projednání schvaluje příkazní smlouvu s PF Agency, spol. s r.o. za nabízenou cenu a pověřuje
starostku k jejímu podpisu.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/384/53/2018 bylo schváleno.

K bodu č. 5:
Nákup firewallu
Na základě doporučení pověřence pro ochranu osobních údajů GDPR, předložila starostka návrh nákupu
profesionálního firewallu.
Návrh usnesení č. RO/385/53/2018
Rada obce po projednání schvaluje vyčlenění finančních prostředků do výše 9.000,-Kč na nákup firewallu.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/385/53/2018 bylo schváleno.

K bodu č. 6:
Zpráva auditora
Starostka předložila Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Všelibice za rok 2017. Při kontrole nebyly
zjištěny chyby a nedostatky. Celá zpráva bude předložena ke schválení zastupitelstvu.
Návrh usnesení č. RO/386/53/2018
Rada obce po projednání bere na vědomí Zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2017.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/386/53/2018 bylo schváleno.

K bodu č. 7:
Různé
•
•
•
•

Starostka informovala, že vítání občánků bude přesunuto na 15. 6. 2018.
Starostka informovala o probíhající údržbě požární nádrže na Vrtkách.
V zápise zasedání Rady Libereckého Kraje jsou podpořeny naše žádosti o dotace na rekonstrukci
veřejného osvětlení a ošetření lipové aleje ve Všelibicích.
Zasedání zastupitelstva proběhne v měsíci červnu v Lískách, konkrétní datum bude stanoveno.
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Příští RO se uskuteční ve středu 13. 6. 2018.
Na závěr starostka obce Bc. Martina Sluková poděkovala všem členům rady obce za účast na 53. zasedání Rady obce
Všelibice a jednání ve 20.10 hodin ukončila.

Zapsala: Denisa Jandusová

……………………………………….

Zápis ověřil: Josef Sadílek

……………………………………….

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

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