Zápis a usnesení z 4. zasedání Rady obce Všelibice
ze dne 6. 2. 2019
4. zasedání Rady obce Všelibice ve volebním období 2018-2022 se konalo dne 6. 2. 2019 od 19.00 hodin na Obecním
úřadě ve Všelibicích.
Přítomni: Denisa Jandusová, Jiří Müller, Jitka Rybářová, Josef Sadílek, Martina Sluková
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Zahájení a schválení programu zasedání
Kontrola na lesním majetku
Dodatek k rámcové smlouvě o nákupu knih
Žádost Lesů ČR o koupi pozemků
Žádost o projednání účasti v mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet"
Žádost o finanční příspěvek spolku – Myslivci Všelibice
Nabídka přednášek Akademie třetího věku
Nabídka na vyšívaný obecní prapor
Zpráva o kontrole mostu ve Všelibicích
Projednání nájmu části p.p.č 1348/1 v k.ú. Březová
Obecní ples
Projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Nákup stohové řezačky
Různé

Řízení schůze: starostka Martina Sluková
Zapisovatelka: starostka Martina Sluková
Ověřovatel zápisu: Jiří Müller
K bodu č. 1:
Starostka obce přednesla body programu pro zasedání rady obce. Navrhla usnesení:
Návrh usnesení č. RO/27/4/2019
Rada obce schvaluje program 4. zasedání rady obce.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/27/4/2019 bylo schváleno.

Rada obce provedla kontrolu usnesení ze 3. zasedání RO.
K bodu č. 2:
Kontrola na lesním majetku
Starostka předložila zprávu o provedené kontrole na lesním majetku obce Všelibice. Kontrola byla provedena Krajským
úřadem LK 19.12.2018 v souvislosti s poskytnutou dotací Podpora hospodaření v lesích. Kontrolováno bylo oplocení
v porostech na Malčicích. Kontrola konstatovala, že oplocenky jsou provedeny v souladu s dotačním titulem. Také byl
dodržen podíl melioračních a zpevňujících dřevin. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.
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Návrh usnesení č. RO/28/4/2019
Rada obce po projednání bere na vědomí zprávu o provedené kontrole v lesích.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/28/4/2019 bylo schváleno.

K bodu č. 3:
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/29/4/2019
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/29/4/2019 bylo schváleno.

K bodu č. 4:
Žádost Lesů ČR o koupi pozemků
Členové rady se seznámili s žádostí Lesů ČR o koupi pozemkových parcel, které tvoří koryto potoka Malé Mohelky.
Návrh usnesení č. RO/30/4/2019
Rada obce po projednání bere žádost Lesů ČR na vědomí a doporučuje ji zastupitelstvu k projednání.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/30/4/2019 bylo schváleno.

K bodu č. 5:
Žádost o projednání účasti v mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet"
Starostka obce seznámila členy RO s žádostí o projednání účasti v mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
Návrh usnesení č. RO/31/4/2019
Rada obce po projednání schvaluje připojení ke kampani „Vlajka pro Tibet“.
Hlasování: pro 0 / proti 4 / zdrželi se 1 /

Usnesení č. RO/31/4/2019 nebylo schváleno.

K bodu č. 6:
Žádost o finanční příspěvek spolku – Myslivci Všelibice
Starostka předložila žádost Mysliveckého spolku Všelibice o finanční příspěvek na činnost ve výši 11.000,-Kč.
Zároveň tento spolek doložil využití finančních prostředků za rok 2018.
Starostka navrhuje uzavřít darovací smlouvu a na základě doporučení auditora již nevyžadovat doklady vztahující se
k účelu využití.
Návrh usnesení č. RO/32/4/2019
Rada obce po projednání schvaluje Darovací smlouvu s Mysliveckým spolkem Všelibice, IČ 04310420 na částku
11.000,- Kč a pověřuje starostku jejím podpisem.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/32/4/2019 bylo schváleno.
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K bodu č. 7:
Nabídka přednášek Akademie třetího věku
Rada projednala nabídku na pořádání vzdělávacích přednášek pro seniory – Akademie třetího věku. V minulém roce
jsme vyzkoušeli pilotní pořad Zábavná historie medicíny. Přednáška měla pozitivní ohlasy u občanů.
Návrh usnesení č. RO/33/4/2019
Rada obce po projednání schvaluje objednání přednášky z cyklu Akademie třetího věku za nabízenou částku
3.000,-Kč.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/33/4/2019 bylo schváleno.

K bodu č. 8:
Nabídka na vyšívaný obecní prapor
Starostka předložila zpracovanou nabídku firmy Alerion na vyšívanou obecní vlajku. Doba zhotovení jsou 3-4 měsíce,
jedná se o ruční výšivku na podkladovou látku. Velikost vlajky je 100 x 150 cm, v ceně je zahrnuta žerď a pískovcový
stojan. Nabízená cena je 47.600,-Kč.
Návrh usnesení č. RO/34/4/2019
Rada obce po projednání schvaluje objednání slavnostní vyšívané vlajky obce Všelibice u firmy Alerion s.r.o. za
nabízenou cenu.
Hlasování: pro 4 / proti 1 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/34/4/2019 bylo schváleno.

K bodu č. 9:
Zpráva o kontrole mostu ve Všelibicích
Rada se seznámila se zprávou z hlavní prohlídky mostu ve Všelibicích u hasičské zbrojnice. Do dvou let by měla být
zpracována projektová dokumentace k rekonstrukci tohoto mostu.
Návrh usnesení č. RO/35/4/2019
Rada obce po projednání bere zprávu na vědomí.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/35/4/2019 bylo schváleno.

K bodu č. 10:
Projednání nájmu části p.p.č. 1348/1 v k.ú. Březové
Rada projednávala žádost pana Appela na nájem části p.p.č. 1348/1 v k.ú. Březová. Důvodem je zajištění přístupu
k nemovitosti. RO již v minulosti stanovila sazbu pronájmu 3,-Kč/m2/rok u pozemků, které slouží jako přístup
k nemovitosti, manipulační plocha nebo u pozemků využívaných pro účely rozšíření zázemí obytných nebo rodinných
domů.
Návrh usnesení č. RO/36/4/2019
Rada obce po projednání souhlasí s vyhlášením záměru pronájmu části pozemkové parcely číslo 1348/1 v k.ú.
Březová u Všelibic ve vlastnictví obce Všelibice ve výměře 150m2 a to za částku 3,- Kč/m²/ rok.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/36/4/2019 bylo schváleno.
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K bodu č. 11:
Obecní ples
Rada obce projednala organizaci obecního plesu. Termín plesu je 2. 3. 2019 od 20.00 hodin. Hrát bude skupina Trhák.
Vstupné 150,- Kč.
Návrh usnesení č. RO/37/4/2019
Rada obce po projednání schvaluje pořádání Obecního plesu dne 2. 3. 2019 se vstupným 150,- Kč.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/37/4/2019 bylo schváleno.

K bodu č. 12:
Projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Rada obce se seznámila se Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodou o umístění stavby č. IE12-4006177/VB/P002. Týká se vybudování kompaktní trafostanice, zemního kabelového vedení VN, NN. Dotčeny
budou p.p.č. 1049/1 a 1051 v k.ú. Všelibice. Rada navrhuje cenu za věcné břemeno 3.000,- Kč plus DPH.
Návrh usnesení č. RO/38/4/2019
Rada obce po projednání schvaluje navrženou Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodou
o umístění stavby č. IE-12-4006177/VB/P002 a pověřuje starostku jejím podpisem.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/38/4/2019 bylo schváleno.

K bodu č. 13:
Nákup stohové řezačky
Starostka navrhuje koupit pro obecní úřad stohovou řezačku. Současná je nevyhovující, nemá přítlak a nelze na ní řezat
více listů papíru najednou.
Návrh usnesení č. RO/39/4/2019
Rada obce po projednání schvaluje vyčlenit finanční prostředky do výše 20.000,- Kč na nákup stohové řezačky.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/39/4/2019 bylo schváleno.

K bodu č. 14:
Různé
• Starostka informovala, že jedno zaměstnanecké místo VPP, původně prodloužené do konce ledna, se podařilo
prodloužit do konce měsíce března.
• Jitka Rybářová upozornila na nebezpečný úsek krajské silnice na Malčicích a doporučuje osadit svodidla.
Příští RO se uskuteční ve středu 6. 3. 2019.
Na závěr starostka obce Martina Sluková poděkovala všem členům Rady obce za účast a jednání v 19.50 hodin
ukončila.
Všelibice, 6. února 2019
Zápis ověřil: Jiří Müller
…………………………………….….
Bc. Martina Sluková
starostka
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