Zápis a usnesení z 18. zasedání Rady obce Všelibice
ze dne 3. 2. 2016
18. zasedání Rady obce Všelibice ve volebním období 2014-2018 se konalo dne 3. 2. 2016 od 19.00 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.
6.
7.
8.

Zahájení a schválení programu zasedání a ověřovatele zápisu
Dodatek k rámcové smlouvě o nákupu knih
Výběr nájemce do hospodářské budovy
Projednání žádosti na vytvoření pracovní příležitosti VPP
Žádost o projednání případné účasti v mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
Informace k zaměřovaným pozemkům – Budíkov, Lísky
Příprava obecního plesu
Různé

Schůzi zahájila a řídila starostka Bc. Martina Sluková, zapisovatelkou schůze byla Denisa Jandusová, ověřovatelem
zápisu pan Josef Sadílek.
K bodu č. 1:
Starostka obce přednesla body programu pro zasedání rady obce. Navrhla usnesení:
Návrh usnesení č. RO/143/18/2016
Rada obce schvaluje program 18. zasedání rady obce.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /
Rada obce provedla kontrolu usnesení z 17. zasedání RO.
Rada obce následně projednala další body programu.

Usnesení č. RO/143/18/2016 bylo schváleno.

K bodu č. 2:
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. V rozpočtu obce je vyčleněno 10000,-Kč na nákup nových knih.
Návrh usnesení č. RO/144/18/2016
Rada obce po projednání schvaluje dodatek rámcové smlouvy na nákup knih pro Místní knihovnu ve Všelibicích
ve výši 10000,- Kč a pověřuje starostku jeho podpisem.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/144/18/2016 bylo schváleno.

K bodu č. 3
Pronájem hospodářské budovy
Starostka informovala o zájemci o nájem nebytových prostor v hospodářské budově ve Všelibicích. Na obecní úřad
doručena žádost o pronájem části hospodářské budovy panem Martinem Glaserem. Starostka navrhuje upravit
nájemní smlouvu po dohodě s právním zástupcem na dobu určitou a to do 31.12.2016 za srovnatelných finančních
podmínek jako měl předchozí nájemce.
Návrh usnesení č. RO/145/18/2016
Rada obce schvaluje pronajmutí části hospodářské budovy na dobu určitou do 31.12.2016 na základě doručené
žádosti a pověřuje starostku k podpisu nájemní smlouvy.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/145/18/2016 bylo schváleno.

K bodu č. 4
Projednání žádosti na vytvoření pracovní příležitosti VPP
RO projednala možnost žádat Úřad práce ČR o příspěvek na VPP.
Návrh usnesení č. RO/146/18/2016
Rada obce po projednání schvaluje podání žádosti Úřadu práce ČR o příspěvek na VPP na maximálně dva
zaměstnance údržby obce.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/146/18/2016 bylo schváleno.

K bodu č. 5
Žádost o projednání případné účasti v mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
Starostka obce seznámila členy RO s žádostí o projednání případné účasti v mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
Návrh usnesení č. RO/147/18/2016
Rada obce po projednání schvaluje připojení ke kampani „Vlajka pro Tibet“.
Hlasování: pro 0 / proti 3 / zdrželi se 2 /

Usnesení č. RO/147/18/2016 nebylo schváleno.

K bodu č. 6
Informace k zaměřovaným pozemkům – Budíkov, Lísky
Starostka informovala o průběhu zaměřování pozemků na Budíkově a v Lískách.
Návrh usnesení č. RO/148/18/2016
Rada obce po projednání bere na vědomí informace o zaměřování pozemků.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/148/18/2016 bylo schváleno.

K bodu č. 7
Příprava obecního plesu
RO projednala přípravy organizace obecního plesu. Termín plesu 5. 3. 2016 od 20.00 hodin. Hrát bude skupina Trhák.
Vstupné 150,- Kč.
Návrh usnesení č. RO/149/18/2016
Rada obce po projednání schvaluje pořádání Obecního plesu dne 5. 3. 2016 se vstupným 150,- Kč.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/149/18/2016 bylo schváleno.

K bodu č. 8
Různé
• Starostka informovala, že je třeba se domluvit na termínu veřejného zasedání, vzhledem k tomu, které
záležitosti se budou projednávat. A tedy i stanovení termínu pracovní porady, na které bychom se jeli podívat
na plánovanou těžbu a na pozemky, které jsou žádané k prodeji. RO navrhuje ZO termín pracovní porady na
neděli 7.2.2016 od 10-ti hodin a stanovit termín veřejného zasedání na 15.2.2016 od 19-ti hodin v kulturní
místnosti ve Všelibicích.

Na závěr starostka obce Bc. Martina Sluková poděkovala všem členům rady obce za účast na 18. zasedání rady obce
a jednání ve 20.50 hod. ukončila.
Zapsala:

Denisa Jandusová

Zápis ověřil: Josef Sadílek
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Denisa Jandusová
místostarostka

……………………………………….
……………………………………….

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

