Zápis a usnesení z 2. zasedání Rady obce Všelibice
ze dne 5. 12. 2018
2. zasedání Rady obce Všelibice ve volebním období 2018-2022 se konalo dne 5. 12. 2018 od 19.00 hodin na Obecním
úřadě ve Všelibicích.
Přítomni: Denisa Jandusová, Jiří Müller, Jitka Rybářová, Josef Sadílek, Bc. Martina Sluková
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zahájení a schválení programu zasedání
Nabídky na prodej a odkup pozemků
Žádost o finanční příspěvek do MŠ Hlavice
Změna smluvního partnera mapové aplikace
Smlouva o zřízení věcného břemene
Úprava úředních hodin během vánočních svátků
Žádosti do územního plánu
Nákup prvků veřejného rozhlasu
Žádosti spolků o finanční příspěvek
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/10/2/2018
Rada obce schvaluje program 2. zasedání rady obce.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/10/2/2018 bylo schváleno.

Rada obce provedla kontrolu usnesení z 1. zasedání RO.
K bodu č. 2:
Nabídky na prodej a odkup pozemků
Starostka předložila nabídku firmy KAHORO s.r.o. na odkoupení obecních pozemků – polí, zahrad, lesů. V případě
zájmu, máme firmu kontaktovat. Pokud nechceme pozemky prodávat, máme dopis považovat za bezpředmětný.
Návrh usnesení č. RO/11/2/2018
Rada obce bere na vědomí nabídku firmy KAHORO s.r.o.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/11/2/2018 bylo schváleno.
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Starostka dále informovala o nabídce prodeje pozemku v k.ú. Všelibice p.p.č. 984, který je v majetku Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových.
Návrh usnesení č. RO/12/2/2018
Rada obce bere nabídku na vědomí a doporučuje ji zastupitelstvu k projednání.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/12/2/2018 bylo schváleno.

K bodu č. 3:
Žádost o finanční příspěvek do MŠ Hlavice
Starostka obce informovala, že MŠ Hlavice podala žádost o příspěvek na činnost. Tato žádost byla doručena dne
3.12.2018. Starostka navrhuje přispět částkou 3.000,-Kč, o kterou je žádáno.
Návrh usnesení č. RO/13/2/2018
Rada obce po projednání schvaluje Darovací smlouvu na 3 000,- Kč a pověřuje starostku k jejímu podpisu.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/13/2/2018 bylo schváleno.

K bodu č. 4:
Změna smluvního partnera mapové aplikace
Členové rady byli seznámeni se změnou smluvního partnera mapové aplikace Cleerio. Novým partnerem se stane
TopGis, s.r.o. Důvodem změny je poskytování dat v součinnosti s katastrálním úřadem, což původní dodavatel nemohl
garantovat. Cena poskytovaných služeb se nemění.
Návrh usnesení č. RO/14/2/2018
Rada obce po projednání schvaluje dodatek ke smlouvě a pověřuje starostku k jeho podpisu.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/14/2/2018 bylo schváleno.

K bodu č. 5:
Smlouva o zřízení věcného břemene
Rada projednala schválení smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-124015433/VB/002. Rada obce svým usnesením č. RO/281/36/2017 již schválila Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene a smlouvou o právu provést stavbu č. IV-12-4015433/VB/002. Týká se vybudování el.
přípojky pro pozemkovou parcelu č. 709 v k. ú. Všelibice. Rada navrhuje cenu za věcné břemeno 3000,- Kč plus DPH.
Návrh usnesení č. RO/15/2/2018
Rada obce po projednání schvaluje navrženou Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti
č. IV-12-4015433/VB/2 a pověřuje starostku k podpisu.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/15/2/2018 bylo schváleno.

K bodu č. 6:
Úprava úředních hodin během vánočních svátků
Starostka obce přednesla návrh na úpravu úředních hodin během vánočních svátků. Ve čtvrtek 20. a 27. 12. 2018,
a v pondělí 31. 12. 2018 budou úřední hodiny zrušeny. Důvodem je čerpání dovolené. Běžný provoz úřadu bude
zahájen ve středu 2. 1. 2019.
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Návrh usnesení č. RO/16/2/2018
Rada obce po projednání schvaluje úpravu úředních hodin Obecního úřadu ve Všelibicích během vánočních
svátků.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/16/2/2018 bylo schváleno.

K bodu č. 7:
Žádosti do územního plánu
Starostka informovala o nových žádostech do změny územního plánu. Návrh č. Z15 se týká rozšíření zastavitelné plochy
k bydlení. Návrh č. Z16 požaduje zařazení do ploch bydlení.
Návrh usnesení č. RO/17/2/2018
Rada obce po projednání bere na vědomí návrhy č. Z15 a č.Z16 na změnu územního plánu Všelibice a doporučuje
je zastupitelstvu k projednání.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/17/2/2018 bylo schváleno.

K bodu č. 8:
Nákup prvků veřejného rozhlasu
V letošním rozpočtu jsou připraveny finanční prostředky na obnovu veřejného rozhlasu. Starostka plánuje nákup
reentrantních reproduktorů, audiometrického měřáku, kabelů, svorek, rozbrušovací pily (bude použita k odstranění
starých částí, poté bude sloužit i k jiným účelům). Navrhuje vyčlenit částku 100.000,-Kč.
Návrh usnesení č. RO/18/2/2018
Rada obce po projednání souhlasí s vyčleněním finančních prostředků do výše 100.000,- Kč na nákup prvků
veřejného rozhlasu.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/18/2/2018 bylo schváleno.

K bodu č. 9:
Žádosti spolků o finanční příspěvek
Starostka předložila žádost spolků o finanční příspěvek na činnost pro rok 2018. Konkrétně se jednalo o:
Myslivecký spolek Vrtky – žádá o 6.000,- Kč. SDH Vrtky – žádá o 4.000,-Kč. Zároveň spolky předložily využití finančních
prostředků za rok 2017. Starostka navrhuje uzavřít darovací smlouvy s podmínkou, že spolek do konce měsíce března
2019 doloží kopie dokladů, na co byly poskytnuté finanční prostředky použity.
Návrh usnesení č. RO/19/2/2018
Rada obce po projednání schvaluje Darovací smlouvu s Mysliveckým spolkem Vrtky, IČ 72743697 na částku
6.000,- Kč a pověřuje starostku jejím podpisem.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/19/2/2018 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. RO/20/2/2018
Rada obce po projednání schvaluje Darovací smlouvu s SDH Vrtky, IČ 49112091 na částku 4.000,- Kč a pověřuje
starostku jejím podpisem.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/20/2/2018 bylo schváleno.
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K bodu č. 10:
Různé
• Starostka informovala, že 25.12.2018 se uskuteční akce Půjdeme spolu k Betlému.
• Veřejné zasedání zastupitelstva proběhne v pondělí 17. 12.2018.
• Starostka informovala o záměru vydávat obecní zpravodaj.
• Jitka Rybářová se dotazovala na kvalitu vody na Vrtecku. Starostka prověří výsledky odběru vzorků vody.
Příští RO se uskuteční ve středu 2. 1. 2019, případně ještě před koncem roku 2018.
Na závěr starostka obce Bc. Martina Sluková poděkovala všem členům Rady obce za účast a jednání v 19.40 hodin
ukončila.
Všelibice, 5. prosince 2018
Zápis ověřil: Jiří Müller

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