Zápis a usnesení z 54. zasedání Rady obce Všelibice
ze dne 13. 6. 2018
54. zasedání Rady obce Všelibice ve volebním období 2014-2018 se konalo dne 13. 6. 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
Pronájem části nebytového prostoru v č.p. Všelibice 91
Žádost spolku o finanční příspěvek
Informace České pošty
Majetkoprávní vypořádání pozemků
Oprava komunikací
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/387/54/2018
Rada obce schvaluje program 54. zasedání rady obce.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/387/54/2018 bylo schváleno.

Rada obce provedla kontrolu usnesení z 53. zasedání RO.
K bodu č. 2:
Pronájem kabin
Rada na svém zasedání 23.5.2018 rozhodnutím č. RO/372/52/2018 schválila vyhlášení záměru pronájmu nebytového
prostoru v č.p. Všelibice 91 na letní sezónu červenec - srpen 2018. Pro tento záměr byla doručena jedna nabídka. Paní
má zájem o pronájem za podmínek uvedených v záměru pronájmu těchto prostor.
Návrh usnesení č. RO/388/54/2018
Rada obce po projednání schvaluje pronájem části nebytového prostoru v č. p. Všelibice 91, za podmínek
uvedených v záměru, paní
a to na dobu určitou červenec – srpen 2018 a pověřuje starostku
podpisem nájemní smlouvy.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/388/54/2018 bylo schváleno.
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K bodu č. 3:
Žádost spolku o finanční příspěvek
Starostka předložila žádost spolku o finanční příspěvek na činnost. Honební společenstvo Všelibice žádá 2.000,- Kč.
Zároveň spolek doložil využití finančních prostředků za rok 2017. Starostka navrhuje uzavřít darovací smlouvu
opětovně s podmínkou, že spolek do konce měsíce března 2019 doloží kopie dokladů, na co byly poskytnuté finanční
prostředky použity.
Návrh usnesení č. RO/389/54/2018
Rada obce po projednání schvaluje Darovací smlouvu s Honebním společenstvem Všelibice, IČ 46745351 na
částku 2.000,- Kč a pověřuje starostku jejím podpisem.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/389/54/2018 bylo schváleno.

K bodu č. 4:
Informace České pošty
Starostka informovala o jednání se zástupci České pošty s.p. Česká pošta hledá nového zaměstnance k přepážce na
pobočku do Všelibic. Znovu bylo jednáno o službě Pošta partner, což by s největší pravděpodobností znamenalo
provozování poštovních služeb obcí.
Návrh usnesení č. RO/390/54/2018
Rada obce po projednání bere na vědomí informace od České pošty s.p.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/390/54/2018 bylo schváleno.

K bodu č. 5:
Majetkoprávní vypořádání
Starostka seznámila členy rady s návrhem Krajské správy silnic Libereckého kraje o majetkoprávním vypořádání. KSSLK
navrhuje odkoupit od obce Všelibice pozemky, po kterých vedou silnice II. a III. třídy. Vzhledem k tomu, že se jedná o
nakládání s nemovitým majetkem, o návrhu musí rozhodnout zastupitelstvo.
Návrh usnesení č. RO/391/54/2018
Rada obce po projednání bere na vědomí návrh Krajské správy silnic Libereckého kraje a doporučuje ho
zastupitelstvu k projednání.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/391/54/2018 bylo schváleno.

K bodu č. 6:
Oprava komunikací
Starostka seznámila členy rady s postupem oprav výtluků v komunikacích. Proběhla oprava komunikace na Budíkově,
na Rovni a částečně na Vrtkách. Bylo by ještě potřeba objednat materiál na opravu výtluků směrem k Nesvačilům a do
Lísek.
Návrh usnesení č. RO/392/54/2018
Rada obce po projednání souhlasí s dodatečným objednáním opravy výtluků u firmy Zoubek s.r.o. za nabízenou
cenu v objemu jednoho nákladního vozu.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/392/54/2018 bylo schváleno.
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K bodu č. 7:
Různé
• Starostka informovala o podání žádosti na Úřad práce o vytvoření druhého pracovního místa v rámci veřejně
prospěšných prací.
• ČEZ prodej, a.s. informuje o změně názvu na ČEZ ESCO, a.s., která bude poskytovat služby firmám, obcím
a veřejné správě.
Příští RO se uskuteční ve středu 4.7.2018 od 19 hodin.
Na závěr starostka obce Bc. Martina Sluková poděkovala všem členům rady obce za účast na 54. zasedání Rady obce
Všelibice a jednání ve 20.10 hodin ukončila.

Zapsala: Denisa Jandusová

……………………………………….

Zápis ověřila: Jitka Rybářová

……………………………………….

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

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