Zápis a usnesení z 10. zasedání Rady obce Všelibice
ze dne 7. 8. 2019
10. zasedání Rady obce Všelibice ve volebním období 2018-2022 se konalo dne 7. 8. 2019 od 19.00 hodin na Obecním
úřadě ve Všelibicích.
Přítomni: Denisa Jandusová, Jiří Müller, Jitka Rybářová, Josef Sadílek, Martina Sluková
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení a schválení programu zasedání
Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene
Záměr pronájmu
Prodej nepotřebného majetku
Dětské hřiště Lísky
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/87/10/2019
Rada obce schvaluje program 10. zasedání rady obce.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/87/10/2019 bylo schváleno.

Rada obce provedla kontrolu usnesení z 9. zasedání RO.
K bodu č. 2:
Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene
Rada se seznámila se Smlouvou o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-4007910/VB/03. Týká se vybudování
el. přípojky pro pozemkovou parcelu č. 1313 v k. ú. Malčice u Všelibic. Rada na svém zasedání 7. 2. 2018 schválila
usnesením č. RO/348/48/2018 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu
provést stavbu č. IP-12-4007910 a navrhla cenu za věcné břemeno 3.000,- Kč plus DPH.
Návrh usnesení č. RO/88/10/2019
Rada obce po projednání schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-4007910/VB/03
a pověřuje starostku k jejímu podpisu.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/88/10/2019 bylo schváleno.
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K bodu č. 3:
Záměr pronájmu pozemku
Rada na minulém zasedání schválila č. usnesením RO/83/9/2019 vyhlášení záměru částí pozemků ve vlastnictví obce
Všelibice, a to za částku 3,- Kč/1 m²/ rok: část p.p.č. 406 v k.ú. Všelibice o výměře 1.145 m² a část p.p.č. 744/1 v k.ú.
Všelibice o výměře 355 m². Na tento záměr reagovala firma Besthands, s.r.o. s nabídkou a požadavkem na úhradu
nákladů na vyčištění pozemku. Její náklady by byly odečteny z nájemného. Členové rady se chtějí se situací seznámit
na místě.
Návrh usnesení č. RO/89/10/2019
Rada obce po projednání bere na vědomí nabídku firmy Besthands, s.r.o. Rada bude pronájem řešit po
provedeném místním šetření.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/89/10/2019 bylo schváleno.

K bodu č. 4:
Prodej nepotřebného majetku
Starostka informovala členy rady o postupu prací při vyklízení pavilonů hospodářské budovy, které pro případnou
demolici a následnou výstavbu mateřské školy musí být vyklizené. Starostka navrhuje nepotřebný majetek nabízet na
inzertním serveru.
Návrh usnesení č. RO/90/10/2019
Rada obce po projednání bere na vědomí informace k vyklízení pavilonů hospodářské budovy a souhlasí s inzercí
na inzertním serveru.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/90/10/2019 bylo schváleno.

K bodu č. 5:
Dětské hřiště Lísky
Starostka seznámila členy rady s žádostí paní Drobné o zřízení dětského hřiště v Lískách. Starostka do příštího zasedání
navrhne konkrétní hrací prvky a finanční vyčíslení nákladů.
Návrh usnesení č. RO/91/10/2019
Rada obce po projednání bere na vědomí žádost paní Drobné o zřízení dětského hřiště v Lískách.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/91/10/2019 bylo schváleno.

K bodu č. 6:
Různé
· Starostka informovala o přerušení dodávky el. energie pro všechny místní části – vyjma Rovně a Všelibic (část
bytovek) v termínu 27. 8. 2019 od 7.00 do 18.00 hodin. Pro Vrtecko to bude znamenat i omezení dodávky
vody.
· Zasedání zastupitelstva je plánováno v týdnu od 19. 8. 2019.
· Jitka Rybářová vznesla požadavek na rozsvěcení veřejného osvětlení na Benešovicích od 4.30 hodin. Starostka
toto zajistí.
Příští RO se uskuteční ve středu 4. 9. 2019.
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Na závěr starostka obce Martina Sluková poděkovala členům Rady obce za účast a jednání ve 20.10 hodin
ukončila.
Všelibice, 7. srpen 2019
Zápis ověřil: Josef Sadílek

………………………………………

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