Zápis a usnesení z 30. zasedání Rady obce Všelibice
ze dne 6. 1. 2021
30. zasedání Rady obce Všelibice ve volebním období 2018-2022 se konalo dne 6. 1. 2021 od 17.00 hodin
videokonferenčně.
Přítomni: Denisa Jandusová, Jiří Müller, Jitka Rybářová, Josef Sadílek, Martina Sluková
Program:
1.
2.
3.
4.

Zahájení a schválení programu zasedání
Převod finančních prostředků na účet MŠ Všelibice
Příkazní smlouva na výkon pověřence
Různé

Řízení schůze: starostka Martina Sluková
Zapisovatelka: starostka Martina Sluková
Ověřovatel zápisu: Josef Sadílek
K bodu č. 1:
Starostka obce přednesla body programu pro zasedání rady obce. Navrhla usnesení:
Návrh usnesení č. RO/260/30/2021
Rada obce schvaluje program 30. zasedání rady obce.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/260/30/2021 bylo schváleno.

Rada obce provedla kontrolu usnesení z 29. zasedání RO.
K bodu č. 2:
Převod finančních prostředků na účet MŠ Všelibice
Zastupitelstvo obce schválilo ve svém rozpočtu na rok 2021 částku 300.000,- Kč na provozní výdeje pro MŠ Všelibice.
Rada následně na svém zasedání 23. 12. 2020 schválila i rozpočet MŠ Všelibice. Starostka navrhuje uskutečnit převod
finančních prostředků.
Návrh usnesení č. RO/261/30/2021
Rada obce schvaluje převod finančních prostředků ve výši 300.000,- Kč na účet Mateřské školy Všelibice.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/261/30/2021 bylo schváleno.
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K bodu č. 3:
Příkazní smlouva na výkon pověřence
Starostka upozornila, že dne 31. 1. 2021 uplyne doba určitá, na kterou byla uzavřena příkazní smlouva mezi naší obcí
a Místní akční skupinou Podještědí z.s. na výkon pověřence pro ochranu osobních údajů. Starostka navrhuje smlouvu
prodloužit dodatkem ke smlouvě opět na dobu určitou, a to na dva roky do 31. 1. 2023.
Návrh usnesení č. RO/262/30/2021
Rada obce po projednání schvaluje uzavřít dodatek ke smlouvě na výkon pověřence a pověřuje starostku k jeho
podpisu.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/262/30/2021 bylo schváleno.

K bodu č. 4:
Různé:
 Starostka informovala o situaci Covid – 19 v naší obci.
Na závěr starostka obce Martina Sluková poděkovala všem členům rady obce za účast a jednání v 17.40 hodin
ukončila.
Všelibice, 6. ledna 2021
Zápis ověřil: Josef Sadílek
………………………………………

………………………………………
Martina Sluková
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