Zápis a usnesení z 18. zasedání Rady obce Všelibice
ze dne 31. 3. 2020
18. zasedání Rady obce Všelibice ve volebním období 2018-2022 se konalo dne 31. 3. 2020 od 19.00 hodin
videokonferenčně.
Přítomni: Denisa Jandusová, Jiří Müller, Jitka Rybářová, Josef Sadílek, Martina Sluková
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení a schválení programu zasedání
Informace k současné mimořádné situaci
Projednání těžby a prodeje dřeva
Žádost o finanční příspěvek Diakonie Broumov
Rekonstrukce plotu na hřbitově
Rozpočtové opatření č. 2/2020
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/160/18/2020
Rada obce schvaluje program 18. zasedání rady obce.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/160/18/2020 bylo schváleno.

Rada obce provedla kontrolu usnesení z 17. zasedání RO.
K bodu č. 2:
Informace k současné mimořádné situaci
Starostka informovala členy rady o současné mimořádné situaci. Náklady související s nouzovým stavem jsou hrazeny
z krizové položky v rozpočtu. Na obecním úřadě byla zřízena speciální telefonní linka: „Všelibická linka pomoci
485 023 150“, kam se mohou občané obrátit s prosbou o pomoc. Důležité informace obdrželi občané ve zprávách sms
a v letácích. V současné době se zastupitelstva mohou konat pouze v případě, že se bude projednávat krizový stav.
Bude omezen vývoz tříděného odpadu konkrétně skla. Díky dobrovolnicím, které šijí roušky, se podařilo doručit
každému seniorovi nad 65 let 1 kus. Vzhledem k tomu, že je zakázáno provozovat hostinskou činnost, starostka
navrhuje prominutí nájmu v pohostinství Lísky a Všelibice po dobu trvání zákazu. Josef Sadílek dává protinávrh, a to
prominutí nájemného po dobu 3 měsíců.
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Návrh usnesení č. RO/161/18/2020
Rada obce po projednání bere informace k mimořádné situaci na vědomí.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/161/18/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. RO/162/18/2020
Rada obce po projednání souhlasí s výdejem roušek, respirátorů a dezinfekcí všem potřebným osobám především
místním obyvatelům nad 65 let.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/162/18/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. RO/163/18/2020
Rada obce po projednání souhlasí se stanovením výše nájemného 0,- Kč po dobu tří měsíců v pohostinství
v Lískách a ve Všelibicích. Rada v této záležitosti pověřuje starostku k uzavření dodatku k nájemním smlouvám
a jejich podpisu.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/163/18/2020 bylo schváleno.

K bodu č. 3:
Projednání těžby a prodeje dřeva
Starostka seznámila členy rady s možností těžby a prodeje dřeva. Lesní odborný hospodář vytipoval vhodnou lokalitu.
Jedná se o cca 100 m3 borovice na Malčicích. Starostka na základě podkladů zveřejnila nabídku 25. 3. 2020. Lesní
hospodář navrhuje minimální cenu 900,-Kč za 1 m3. Nabídky je možné podávat do 8. 4. 2020. Hodnoceny budou
nabídky s min cenou 900,- Kč za 1 m3 a vybrán bude uchazeč s nejvyšší nabídkou.
Návrh usnesení č. RO/164/18/2020
Rada obce po projednání pověřuje starostku k podpisu kupní smlouvy s vítězným uchazečem na prodej dřevní
hmoty.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/164/18/2020 bylo schváleno.

K bodu č. 4:
Žádost o finanční příspěvek Diakonie Broumov
Rada obce se seznámila s žádostí o finanční příspěvek Diakonie Broumov. Starostka v této době navrhuje finanční
prostředky šetřit pro místní sociální potřeby.
Návrh usnesení č. RO/165/18/2020
Rada obce po projednání neschvaluje finanční příspěvek pro Diakonie Broumov.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/165/18/2020 bylo schváleno.

K bodu č. 5:
Rekonstrukce plotu na hřbitově
Rada se seznámila s postupem prací na obnově plotu na hřbitově na Vrtkách. Starostka předložila cenovou nabídku
z
. Finanční prostředky jsou v rozpočtu připraveny.
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Návrh usnesení č. RO/166/18/2020
Rada obce po projednání schvaluje objednání plotu na hřbitov na Vrtkách v
cenu.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

za nabízenou

Usnesení č. RO/166/18/2020 bylo schváleno.

K bodu č. 6:
Rozpočtové opatření č. 2/2020
V souladu s unesením zastupitelstva ZO/269/19/2017 může rada obce v době mezi zasedáními zastupitelstva schválit
rozpočtové opatření týkající se úhrad daní a daňových doměrků. Navrhované rozpočtové opatření se týká daně
z příjmů právnických osob za rok 2019 za obec. Tato částka je ve výdajích ale zároveň i v příjmech. Změna rozpočtu je
tedy 0,- Kč.
Návrh usnesení č. RO/167/18/2020
Rada obce po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2020.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/167/18/2020 bylo schváleno.

K bodu č. 7:
Různé
 Starostka informovala o probíhající výstavbě mateřské školy.

Příští RO se uskuteční ve středu 6. 5. 2020.
Na závěr starostka obce Martina Sluková poděkovala členům rady obce za účast a jednání ve 20.00 hodin ukončila.
Všelibice, 31. března 2020
Zápis ověřil: Jiří Müller
………………………………………
………………………………………
Martina Sluková
starostka

3

