Zápis a usnesení z 3. zasedání Rady obce Všelibice
ze dne 2. 1. 2019
3. zasedání Rady obce Všelibice ve volebním období 2018-2022 se konalo dne 2. 1. 2019 od 19.00 hodin na Obecním
úřadě ve Všelibicích.
Přítomni: Denisa Jandusová, Jiří Müller, Josef Sadílek, Bc. Martina Sluková
Omluvena: Jitka Rybářová
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení a schválení programu zasedání
Informace EKO-KOM
Projednání informace nových povinností v nakládání s odpady
Dotační tituly
Pořádání dětského maškarního bálu
Projednání způsobu finanční podpory místním spolkům
Různé

Řízení schůze: starostka Martina Sluková
Zapisovatelka: starostka Martina Sluková
Ověřovatelka zápisu: místostarostka Denisa Jandusová
K bodu č. 1:
Starostka obce přednesla body programu pro zasedání rady obce. Navrhla usnesení:
Návrh usnesení č. RO/21/3/2019
Rada obce schvaluje program 3. zasedání rady obce.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/21/3/2019 bylo schváleno.

Rada obce provedla kontrolu usnesení z 2. zasedání RO.
K bodu č. 2:
Informace EKOKOM
Starostka předložila nový sazebník odměn firmy EKO-KOM, který je platný od ledna 2019. Dochází k navýšení odměny
za zajištění míst zpětného odběru.
Návrh usnesení č. RO/22/3/2019
Rada obce po projednání bere na vědomí změny v systému EKO-KOM, které se týkají odměn pro obce.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/22/3/2019 bylo schváleno.
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K bodu č. 3:
Projednání informace nových povinností v nakládání s odpady
RO projednávala vyhlášku č. 210/2018 Sb., která stanoví povinnost zajištění celoročních míst pro soustřeďování
biologického odpadu rostlinného původu od 1.4.2019. Od roku 2020 bude mít obec novou povinnost a to celoročně
zajistit místo pro soustřeďování jedlých tuků a olejů.
Návrh usnesení č. RO/23/3/2019
Rada obce po projednání bere na vědomí informace o nových povinnostech v oblasti nakládání s odpady.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/23/3/2019 bylo schváleno.

K bodu č. 4:
Dotační tituly
Starostka obce seznámila členy RO s dotačními tituly Libereckého kraje – Kulturní aktivity v Libereckém kraji a Podpora
ochrany přírody a krajiny.
Návrh usnesení č. RO/24/3/2019
Rada obce po projednání ukládá starostce zpracovat projekty k vyhlášeným dotačním programům Libereckého
kraje.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/24/3/2019 bylo schváleno.

K bodu č. 5:
Pořádání dětského maškarního bálu
Starostka obce navrhuje termín pro uspořádání dětského Maškarního bálu 2. 2. 2019 od 14 hodin. Obec zajistí hudbu
a odměny pro děti. Vstupné bude dobrovolné.
Návrh usnesení č. RO/25/3/2019
Rada obce po projednání schvaluje uspořádání dětského Maškarního bálu dne 2. 2. 2019 s dobrovolným
vstupným.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/25/3/2019 bylo schváleno.

K bodu č. 6:
Financování spolků
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. Na
doporučení auditora ale navrhuje nevyžadovat vyúčtování.
Návrh usnesení č. RO/26/3/2019
Rada obce po projednání souhlasí s dosavadním systémem finanční podpory místním spolkům a to formou
darovací smlouvou.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/26/3/2019 bylo schváleno.

K bodu č. 7:
Různé
• Starostka informovala, že nová LED svítidla veřejného osvětlení byla již dodána. S výměnou se bude pokračovat
za vhodného počasí.
• Starostka informovala, že jedno zaměstnanecké místo VPP bylo prodlouženo do konce ledna 2019.
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Příští RO se uskuteční ve středu 6. 2. 2019.
Na závěr starostka obce Bc. Martina Sluková poděkovala členům Rady obce za účast a jednání v 19.50 hodin
ukončila.
Všelibice, 2. ledna 2019
Zápis ověřila: Denisa Jandusová

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