Zápis a usnesení z 55. zasedání Rady obce Všelibice
ze dne 4. 7. 2018
55. zasedání Rady obce Všelibice ve volebním období 2014-2018 se konalo dne 4. 7. 2018 od 19 hodin na Obecním
úřadě ve Všelibicích.
Přítomni: Denisa Jandusová, Jitka Rybářová, Josef Sadílek, Bc. Martina Sluková
Omluvena: Ing. Klára Rubášová

1.
2.
3.
4.
5.

Program:
Zahájení a schválení programu zasedání a ověřovatele zápisu
Všelibická pouť
Dotační tituly
Zaměření dělení pozemků
Různé

Schůzi zahájila a řídila starostka Bc. Martina Sluková, zapisovatelkou byla jmenována Denisa Jandusová, ověřovatelem
Josef Sadílek.
K bodu č. 1:
Starostka obce přednesla body programu pro zasedání rady obce. Navrhla usnesení:
Návrh usnesení č. RO/393/55/2018
Rada obce schvaluje program 55. zasedání rady obce.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/393/55/2018 bylo schváleno.

Rada obce provedla kontrolu usnesení z 54. zasedání RO.
K bodu č. 2:
Všelibická pouť
Starostka obce seznámila členy rady obce s plánovaným programem Všelibické pouti.
V sobotu dopoledne budou probíhat střelby Pod Borkem u rybníka, organizuje je Myslivecké sdružení Všelibice.
Odpoledne se uskuteční Putování za pohádkou - start mezi 14. a 15. hodinou, vstupné pro děti je stanoveno na 20,- Kč
a pro dospělé na 30,- Kč. Zajištěno je v tuto chvíli 12 stanovišť. Od 19 hodin bude hrát skupina Huraš Band. Na
22. hodinu je objednán ohňostroj. V neděli od 14 hodin hraje dechová hudba Plechařinka, vstupné 30,-Kč.
Návrh usnesení č. RO/394/55/2018
Rada obce po projednání schvaluje navržený program a zajištění hudební produkce.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/394/55/2018 bylo schváleno.
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K bodu č. 3:
Dotační tituly
Starostka informovala o tom, že naše žádost o dotaci na obnovu veřejného osvětlení z Programu obnovy venkova
Libereckého kraje byla úspěšná. Obdržíme 300.000,-Kč. Navrhuje poptat ceny svítidel, abychom mohli začít s realizací
výměny svítidel veřejného osvětlení. Josef Sadílek navrhuje poptat cenu i s montáží.
Návrh usnesení č. RO/395/55/2018
Rada obce po projednání schvaluje poptání cen svítidel na rekonstrukci veřejného osvětlení.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/395/55/2018 bylo schváleno.

Dále starostka informovala o tom, že nám Liberecký kraj poskytne dotaci ve výši 61.740,-Kč na ošetření lipové aleje na
hrázi ve Všelibicích. Na projektu, který byl součástí žádosti o dotaci, jsme spolupracovali s panem
.
Starostka navrhuje ošetření těchto stromů zadat panu
za projektovanou cenu.
Návrh usnesení č. RO/396/55/2018
Rada obce po projednání schvaluje zadat ošetření lipové aleje ve Všelibicích panu
cenu.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

za projektovanou

Usnesení č. RO/396/55/2018 bylo schváleno.

K bodu č. 4:
Zaměření dělení pozemků
Starostka seznámila členy rady se sdělením Magistrátu města Liberce odboru hlavního architekta k plánovanému
dělení pozemků p. p. č. 225/3 v k. ú. Všelibice a p. p. č. 690/1 v k. ú. Benešovice. Nyní budeme žádat stavební úřad
v Českém Dubu o vydání rozhodnutí.
Návrh usnesení č. RO/397/55/2018
Rada obce po projednání bere na vědomí informaci k dělení pozemků.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/397/55/2018 bylo schváleno.

K bodu č. 5:
Různé
• Starostka obce informovala o získání Oranžové stuhy, celostátní komise dorazí v září.
• Slavnostní otevření hasičské zbrojnice proběhne 21. 7. 2018.
• Požární nádrž ve Všelibicích je napuštěná, na Vrtkách se průběžně napouští.
• Rada si aktualizovala data dle zákona O střetu zájmů.
Příští RO se uskuteční ve středu 1. 8. 2018 od 19 hodin.
Na závěr starostka obce Bc. Martina Sluková poděkovala členům rady obce za účast na 55. zasedání Rady obce
Všelibice a jednání ve 20.00 hodin ukončila.

Zapsala: Denisa Jandusová

……………………………………….

Zápis ověřil: Josef Sadílek

……………………………………….

.……………………………………….
Denisa Jandusová
místostarostka

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