Zápis a usnesení z 11. zasedání Rady obce Všelibice
ze dne 4. 9. 2019
11. zasedání Rady obce Všelibice ve volebním období 2018-2022 se konalo dne 4. 9. 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.
7.
8.
9.
10.

Zahájení a schválení programu zasedání
Pronájem pozemků
Dětské hřiště
Žádost spolku o finanční příspěvek
Nabídka projektu: Šetříme občanům
Žádost o prodej pozemků
Výlet senioři
Nákup radlice a sypače
Vyhlášení výzvy na zimní údržbu
Různé

Řízení schůze: starostka Martina Sluková
Zapisovatelka: starostka Martina Sluková
Ověřovatelka zápisu: Denisa Jandusová
K bodu č. 1:
Starostka obce přednesla body programu pro zasedání rady obce. Navrhla usnesení:
Návrh usnesení č. RO/92/11/2019
Rada obce schvaluje program 11. zasedání rady obce.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/92/11/2019 bylo schváleno.

Rada obce provedla kontrolu usnesení z 10. zasedání RO.
K bodu č. 2:
Pronájem pozemků
Rada se na minulém zasedání dohodla, že o případném pronájmu pozemku firmě Besthands s.r.o. na Budíkově
rozhodne po provedeném místním šetření. Členové rady se s konkrétní situací seznámili na místě. Rada uložila
starostce pozemky postupně vyčistit od náletových dřevin. V současné době pozemky za podmínek stanovených
firmou Besthands s.r.o. nepronajímat.
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Návrh usnesení č. RO/93/11/2019
Rada obce po projednání nesouhlasí s podmínkami pronájmu firmě Besthands s.r.o.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/93/11/2019 bylo schváleno.

K bodu č. 3:
Dětské hřiště
Starostka předložila nabídky firem na zařízení dětského hřiště do Lísek. Poptávali jsme sestavu se skluzavkou
a houpačkou: od firmy Hřiště – Piccolino cena 57.170,-Kč bez domečku (cena bez montáže); Tewiko 58.802,-Kč
s domečkem (cena s montáží); Vladeko – hřiště pro veřejná prostranství 47.976,-Kč bez houpačky (cena bez montáže).
Návrh usnesení č. RO/94/11/2019
Rada obce po projednání souhlasí s objednáním sestavy na dětské hřiště od firmy Tewiko za nabízenou cenu.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/94/11/2019 bylo schváleno.

K bodu č. 4:
Žádost spolku o finanční příspěvek
Starostka předložila žádost spolku o finanční příspěvek na činnost. SDH Všelibice žádá o 11.000,-Kč. Zároveň spolek
doložil využití finančních prostředků za rok 2018. Starostka navrhuje uzavřít darovací smlouvu bez podmínky, že spolek
doloží kopie dokladů, na co byly poskytnuté finanční prostředky použity.
Návrh usnesení č. RO/95/11/2019
Rada obce po projednání schvaluje darovací smlouvu s SDH Všelibice, IČ 49112171, na částku 11.000,-Kč
a pověřuje starostku jejím podpisem.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/95/11/2019 bylo schváleno.

K bodu č. 5:
Připojení se k projektu Šetříme občanům
Rada se seznámila s nabídkou na energetické poradenství v rámci projektu Šetříme občanům.
Návrh usnesení č. RO/96/11/2019
Rada obce po projednání souhlasí se zapojením obce Všelibice do projektu Šetříme občanům.
Hlasování: pro 0 / proti 4 / zdrželi se 1 /

Usnesení č. RO/96/11/2019 nebylo schváleno.

K bodu č. 6:
Žádost o prodej pozemků
Rada se seznámila s žádostí
o prodej části pozemků 1373/1, 1390 a 1112/3 v k.ú. Benešovice
u Všelibic. Důvodem žádosti je současné oplocení, které zasahuje do obecních pozemků. Nejedná se o nový plot. Rada
se situací seznámila přímo na místě.
Návrh usnesení č. RO/97/11/2019
Rada obce po projednání bere na vědomí žádost
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

a doporučuje se zastupitelstvu se jí zabývat.
Usnesení č. RO/97/11/2019 bylo schváleno.
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K bodu č. 7:
Výlet seniorů
Starostka seznámila členy rady s programem plánovaného výletu pro seniory: výlet se uskuteční ve čtvrtek 19.9.2019.
V programu bude návštěva zámku v Zákupech, sklárny v Novém Boru, plavba parníkem po Máchově jezeře, prohlídka
muzea ve Stráži pod Ralskem.
Návrh usnesení č. RO/98/11/2019
Rada obce po projednání schvaluje objednání a proplacení autobusové dopravy a vstupů pro seniory.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/98/11/2019 bylo schváleno.

K bodu č. 8:
Nákup radlice a sypače
Rada se zabývala nákupem radlice a sypače pro zimní údržbu na nový traktor. Zastupitelstvo vyčlenilo v rozpočtovém
opatření 150.000,-Kč na nákup těchto zařízení.
Návrh usnesení č. RO/99/11/2019
Rada obce po projednání schvaluje vyčlenit finanční prostředky do výše 150.000,-Kč na nákup radlice a sypače.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/99/11/2019 bylo schváleno.

K bodu č. 9:
Vyhlášení výzvy na zimní údržbu
Starostka navrhla vyhlásit výzvu na zimní údržbu a to stejně jako v roce 2018 pro dvě lokality – lokalita Všelibicko
a lokalita Vrtecko s tím, že zimní údržbu Všelibic a Budíkova zajistí obec svépomocí.
Návrh usnesení č. RO/100/11/2019
Rada obce po projednání schvaluje vyhlášení Výzvy na zimní údržbu komunikací 2019 – 2020 pro lokalitu
Všelibicko.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/100/11/2019 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. RO/101/11/2019
Rada obce po projednání schvaluje vyhlášení Výzvy na zimní údržbu komunikací 2019 – 2020 pro lokalitu Vrtecko.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/101/11/2019 bylo schváleno.

K bodu č. 10:
Různé
• Starostka informovala o přerušení dodávky el. energie pro všechny místní části – vyjma Rovně a Všelibic (část
bytovek) v termínu 19. 9. 2019 od 7.00 do 18.00 hodin. Pro Vrtecko to bude znamenat i omezení dodávky
vody.
• Jitka Rybářová požaduje prověření kvality vody na Vrtecku, případně možnost napojení celé oblasti na hlavní
vodovod.
Příští RO se uskuteční ve středu 2. 10. 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, 4. září 2019
Zápis ověřila: Denisa Jandusová

………………………………………

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