Zápis a usnesení z 5. zasedání Rady obce Všelibice
ze dne 5. 3. 2019
5. zasedání Rady obce Všelibice ve volebním období 2018-2022 se konalo dne 5. 3. 2019 od 20.00 hodin na Obecním
úřadě ve Všelibicích.
Přítomni: Denisa Jandusová, Jiří Müller, Jitka Rybářová, Josef Sadílek, Martina Sluková
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení a schválení programu zasedání
Žádost o finanční příspěvek spolků
Informace k obnově el. vedení
Informace Jedličkova ústavu
Divadelní představení
Žádost o souhlas se zřízením sídelní adresy
Projednání smlouvy o poskytnutí účelové dotace
Různé

Řízení schůze: starostka Martina Sluková
Zapisovatelka: starostka Martina Sluková
Ověřovatel zápisu: Jitka Rybářová
K bodu č. 1:
Starostka obce přednesla body programu pro zasedání rady obce. Navrhla usnesení:
Návrh usnesení č. RO/40/5/2019
Rada obce schvaluje program 5. zasedání rady obce.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/40/5/2019 bylo schváleno.

Rada obce provedla kontrolu usnesení ze 4. zasedání RO.
K bodu č. 2:
Žádost o finanční příspěvek spolků
Starostka předložila žádosti SDH Březová a SDH Vrtky o finanční příspěvek na činnost ve výši 11.000,-Kč resp. 4.000,- Kč.
Zároveň tyto spolky doložily využití finančních prostředků za rok 2018.
Starostka navrhuje uzavřít darovací smlouvy a na základě doporučení auditora již nevyžadovat doklady vztahující se
k účelu využití.
Návrh usnesení č. RO/41/5/2019
Rada obce po projednání schvaluje Darovací smlouvu s SDH Březová, IČ 49111965 na částku 11.000,- Kč
a pověřuje starostku jejím podpisem.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/41/5/2019 bylo schváleno.
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Návrh usnesení č. RO/42/5/2019
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/42/5/2019 bylo schváleno.

K bodu č. 3:
Informace k obnově el. vedení
Starostka obce seznámila členy rady obce s informací ČEZ Distribuce o plánované obnově el. vedení na Budíkově. ČEZ
Distribuce bude vrchní vedení ukládat do země a tedy rušit sloupy, na kterých v současné době má obec vedení
veřejného osvětlení. Celá akce je naplánována na rok 2020. Pokud budeme chtít veřejné osvětlení zachovat je třeba
s tím počítat v rozpočtu pro rok 2020.
Návrh usnesení č. RO/43/5/2019
Rada obce po projednání bere na vědomí informace ČEZ Distribuce o plánované obnově el. vedení na Budíkově.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/43/5/2019 bylo schváleno.

K bodu č. 4:
Informace Jedličkova ústavu
Členové rady se seznámili s nabídkou Jedličkova ústavu na poskytování osobní asistence občanům.
Návrh usnesení č. RO/44/5/2019
Rada obce po projednání bere na vědomí informace ke službě Osobní asistence.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/44/5/2019 bylo schváleno.

K bodu č. 5:
Divadelní představení
Starostka obce seznámila členy RO s nabídkou na společné vystoupení pěveckého sboru Matylda a Tylda s Evou
Hruškovou a Janem Přeučilem s názvem Splněná přání. Součástí je i dětské představení Šípková Růženka. Termín této
akce je 28. 4. 2019.
Návrh usnesení č. RO/45/5/2019
Rada obce po projednání schvaluje uspořádání divadelního představení Splněná přání a Šípková Růženka.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/45/5/2019 nebylo schváleno.

K bodu č. 6:
Žádost o souhlas se zřízením sídelní adresy
Starostka seznámila členy RO s žádostí Hany Želechovské o bezplatné využití sídelní adresy Všelibice 65 pro nově
zakládaný spolek Všelibické ženy.
Návrh usnesení č. RO/46/5/2019
Rada obce po projednání schvaluje bezplatné využití sídelní adresy Všelibice 65 pro spolek Všelibické ženy.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/46/5/2019 bylo schváleno.
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K bodu č. 7:
Projednání smlouvy o poskytnutí účelové dotace
Rada projednala smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Lesnického fondu Libereckého kraje. Obec žádala o dotaci na
oplocenky v listopadu 2018. Následně proběhla v prosinci ze strany krajského úřadu kontrola správnosti provedení
těchto oplocenek a dodržení podílu melioračních a zpevňujících dřevin. Teprve pak byla žádost doporučena
k financování. Jedná se o částku 45.200,- Kč.
Návrh usnesení č. RO/47/5/2019
Rada obce po projednání schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Lesnického fondu Libereckého
kraje na částku 45.200,- a pověřuje starostku k jejímu podpisu.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/47/5/2019 bylo schváleno.

K bodu č. 8:
Různé
• Jitka Rybářová se dotazovala na probíhající úpravu parku na návsi na Vrtkách. Starostka informovala, že došlo
k pokácení dvou smrků, které ohrožovaly přilehlé nemovitosti, byly ve špatném zdravotním stavu a prorostly
el. vedením. Větve budou seštěpkovány a živý plot bude zastřižen. Pokud dojde k nové výsadbě, tak pouze
dřevinou, jejíž vzrůst nebude ohrožovat bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy.
Příští RO se uskuteční ve středu 3. 4. 2019.
Na závěr starostka obce Martina Sluková poděkovala všem členům Rady obce za účast a jednání ve 20.50 hodin
ukončila.
Všelibice, 5. březen 2019
Zápis ověřil: Jitka Rybářová
…………………………………….….
Bc. Martina Sluková
starostka

3

