Zápis a usnesení z 29. zasedání Rady obce Všelibice
ze dne 5. 10. 2016
29. zasedání Rady obce Všelibice ve volebním období 2014-2018 se konalo dne 5. 10. 2016 od 19.15 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
Zpráva z dílčího přezkoumání hospodaření obce Všelibice
Žádost o odklad při prodeji pozemku
Žádost o nájem prostor v budově č.p. 8 na Vrtkách
Autobusová zastávka na křižovatce
Nájemní smlouvy
Dohoda o výši příspěvku na provoz v mateřské škole Český Dub
Různé

Schůzi zahájila a řídila starostka Bc. Martina Sluková, zapisovatelkou byla jmenována Denisa Jandusová, ověřovatelkou
Ing. Klára Rubášová.
K bodu č. 1:
Starostka obce přednesla body programu pro zasedání rady obce. Navrhla usnesení:
Návrh usnesení č. RO/220/29/2016
Rada obce schvaluje program 29. zasedání rady obce.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/220/29/2016 bylo schváleno.

Rada obce provedla kontrolu usnesení z 28. zasedání RO.
K bodu č. 2:
Zpráva z dílčího přezkoumání hospodaření obce Všelibice
Starostka seznámila členy rady se zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce Všelibice za rok 2016 ze dne
19. 9. 2016. V rámci přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny nedostatky.
Návrh usnesení č. RO/221/29/2016
Rada obce po projednání bere na vědomí zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Všelibice.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/221/29/2016 bylo schváleno.

K bodu č. 3:
Žádost o odklad při prodeji pozemku
Starostka seznámila členy rady s žádostí pana Resla, který žádá o odklad při prodeji pozemku v Lískách z finančních
důvodů.
Návrh usnesení č. RO/222/29/2016
Rada obce po projednání bere na vědomí a schvaluje odklad prodeje p.p.č. 686/3 v k.ú. Benešovice u Všelibic do
konce roku 2016.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/222/29/2016 bylo schváleno.

K bodu č. 4:
Žádost o nájem prostor v budově č.p. 8 na Vrtkách
Starostka seznámila členy rady s žádostí paní Jiránkové, která by si chtěla pronajmout prostory v budově č.p. 8 na
Vrtkách. Konkrétně má zájem o dvě místnosti v přízemí napravo od vchodových dveří.
Návrh usnesení č. RO/223/29/2016
Rada obce po projednání schvaluje vyhlášení záměru nájmu dvou místností v přízemí v č.p.8 na Vrtkách
situovaných napravo od vchodových dveří.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/223/29/2016 bylo schváleno.

K bodu č. 5:
Autobusová zastávka na křižovatce
Rada se seznámila s návrhy a možnostmi nákupu dřevěných autobusových zastávek.
Návrh usnesení č. RO/224/29/2016
Rada obce po projednání schvaluje nákup dřevěné autobusové zastávky v hodnotě do 35.000,- Kč a pověřuje
starostku jejím nákupem.

Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 1 /

Usnesení č. RO/224/29/2016 bylo schváleno.

K bodu č. 6:
Nájemní smlouvy
Starostka upozornila na nejednotné nájemní smlouvy na pozemky ve vlastnictví obce. Navrhuje tyto smlouvy
vypovědět. Nové smlouvy budou uzavřeny v souladu s novým občanským zákoníkem.
Návrh usnesení č. RO/225/29/2016
Rada obce po projednání schvaluje vypovězení smluv o nájmu.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/225/29/2016 bylo schváleno.

K bodu č. 7:
Dohoda o výši příspěvku na provoz v mateřské škole Český Dub
Obec Všelibice má 6 přijatých dětí do MŠ v Českém Dubu. Město Český Dub požaduje úhradu od obce za jedno dítě ve
výši 5000,-Kč. Peníze jsou v rozpočtu připravené.

Návrh usnesení č. RO/226/29/2016
Rada obce po projednání schvaluje Dohodu o výši příspěvku na provoz Mateřské školy v Českém Dubu a pověřuje
starostku k jejímu podpisu.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/226/29/2016 bylo schváleno.

K bodu č. 8:
Různé
• Tiskárna – starostka informovala o rozbité tiskárně na obecním úřadě. V současné době je využívána záložní
černobílá tiskárna, která ale nemá skener. Starostka na příští zasedání zjistí možnosti nákupu nebo nájmu
tiskáren.
• Štafle – starostka informovala o nutnosti zakoupit vysoké štafle, které jsou potřeba především na sále
v kulturním domě.
Příští RO se uskuteční ve středu 2. 11. 2016.
Na závěr starostka obce Bc. Martina Sluková poděkovala všem členům rady obce za účast na 29. zasedání Rady obce
Všelibice a jednání v 20.30 hodin ukončila.

Zapsala:

Denisa Jandusová

Zápis ověřila: Ing. Klára Rubášová
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Denisa Jandusová
místostarostka

……………………………………….

……………………………………….

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

