Zápis a usnesení z 12. zasedání Rady obce Všelibice
ze dne 2. 10. 2019
12. zasedání Rady obce Všelibice ve volebním období 2018-2022 se konalo dne 2. 10. 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.

Zahájení a schválení programu zasedání
Projednání smlouvy o zpracování osobních údajů
Žádost o pronájem bytu
Žádost o připojení ke komunikaci
Nabídka pozemků k prodeji
Setkání seniorů
Akademie třetího věku
Opravy komunikací
Různé

Řízení schůze: starostka Martina Sluková
Zapisovatelka: starostka Martina Sluková
Ověřovatelka zápisu: Jitka Rybářová
K bodu č. 1:
Starostka obce přednesla body programu pro zasedání rady obce. Navrhla usnesení:
Návrh usnesení č. RO/102/12/2019
Rada obce schvaluje program 12. zasedání rady obce.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/102/12/2019 bylo schváleno.

Rada obce provedla kontrolu usnesení z 11. zasedání RO.
K bodu č. 2:
Projednání smlouvy o zpracování osobních údajů
Rada se seznámila se zněním smlouvy o zpracování osobních údajů mezi obcí Všelibice a firmou TopGis s.r.o.. Tato
firma nám zajišťuje mapový portál s přístupem dat u ČUZK. V mapových podkladech jsou obsaženy i osobní údaje,
proto chce TopGis s.r.o. tuto smlouvu uzavřít.
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Návrh usnesení č. RO/103/12/2019
Rada obce po projednání souhlasí s uzavřením smlouvy o zpracování osobních údajů a pověřuje starostku jejím
podpisem.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/103/12/2019 bylo schváleno.

K bodu č. 3:
Žádost o pronájem bytu
Starostka předložila žádost
na pronájem bytu v kulturním domě Všelibice, a to na dobu určitou
. Jiří Müller upozornil na svůj možný střet zájmů vzhledem k příbuzenskému vztahu k žadatelce.
Návrh usnesení č. RO/104/12/2019
Rada obce po projednání souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s
a pověřuje starostku k jejímu podpisu.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 1 /

na dobu určitou

Usnesení č. RO/104/12/2019 bylo schváleno.

K bodu č. 4:
Žádost o připojení ke komunikaci
Rada se seznámila s žádostí
o připojení parcely p.p.č. 374/3 v k.ú. Všelibice ke komunikaci na
p.p.č. 1052/4 k.ú. Všelibice. Od obce Všelibice, jako vlastníka komunikace na p.p.č. 1052/4 v k.ú. Všelibice, je vyžadován
souhlas s připojením ke komunikaci. Starostka předložila projektovou dokumentaci a souhlasné stanovisko Policie ČR.
Důvodem je plánovaná výstavba rodinného domu a zajištění přístupu na tuto parcelu. Jiří Müller upozornil na svůj
možný střet zájmů vzhledem k příbuzenskému vztahu k žadatelce.
Návrh usnesení č. RO/105/12/2019
Rada obce po projednání schvaluje připojení ke komunikaci na p.p.č. 1052/4 v k.ú. Všelibice z p.p.č.374/3 v k.ú.
Všelibice.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 1 /

Usnesení č. RO/105/12/2019 bylo schváleno.

K bodu č. 5:
Nabídka pozemků k prodeji
Rada se seznámila s nabídkou firmy DOOKI GROUP, a.s.. Nabízí k prodeji lesní pozemek p.p.č. 315/2 v k.ú. Březová
u Všelibic. Rada doporučuje zastupitelstvu tuto žádost projednat.
Návrh usnesení č. RO/106/12/2019
Rada obce po projednání bere na vědomí a doporučuje ji k projednání na zastupitelstvu.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/106/12/2019 bylo schváleno.

K bodu č. 6:
Setkání seniorů
Starostka informovala o probíhajících přípravách na setkání seniorů ze Všelibic, Cetenova a Hlavice. Termín je stanoven
na 26. 10. 2019, vystoupení Plechařinky je objednané.
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Návrh usnesení č. RO/107/12/2019
Rada obce po projednání souhlasí s pořádáním akce Setkání seniorů.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/107/12/2019 bylo schváleno.

K bodu č. 7:
Akademie třetího věku
Rada projednala nabídku na pořádání vzdělávacích přednášek pro seniory – Akademie třetího věku. Již dříve
uskutečněné přednášky měly kladný ohlas u občanů. Starostka navrhuje objednat další s tématy: Zábavná historie
cestování, Zábavná historie Vánoc.
Návrh usnesení č. RO/108/12/2019
Rada obce po projednání schvaluje objednání dvou přednášek z cyklu Akademie třetího věku za nabízenou částku.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/108/12/2019 bylo schváleno.

K bodu č. 8:
Opravy komunikací
Starostka navrhuje pokračovat v údržbě komunikací podle potřeb, tak, aby před zimou došlo k opravě nebezpečných
výtluků. Předpokládaný objem: 2 x nákladní vozidlo.
Návrh usnesení č. RO/109/12/2019
Rada obce po projednání schvaluje objednání oprav výtluků u firmy Zoubek s.r.o. na základě předložené cenové
nabídky.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/109/12/2019 bylo schváleno.

K bodu č. 9:
Různé
· Starostka informovala o vyklizené hospodářské budově.
· Starostka dále informovala o tom, že jsme obdrželi k podpisu smlouvu na dotaci na 300.000,- Kč na výstavbu
garáže.
Příští RO se uskuteční ve středu 6. 11. 2019.
Na závěr starostka obce Martina Sluková poděkovala členům rady obce za účast a jednání ve 20.10 hodin ukončila.
Všelibice, 2. října 2019
Zápis ověřila: Jitka Rybářová

………………………………………

………………………………………
Martina Sluková
starostka
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