Zápis a usnesení z 15. zasedání Rady obce Všelibice
ze dne 8. 1. 2020
15. zasedání Rady obce Všelibice ve volebním období 2018-2022 se konalo dne 8. 1. 2020 od 19.00 hodin na Obecním
úřadě ve Všelibicích.
Přítomni: Jiří Müller, Jitka Rybářová, Josef Sadílek, Martina Sluková
Omluvena: Denisa Jandusová
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení a schválení programu zasedání
Informace o přednostním právu k úpisu akcií
Projednání zapojení do projektu „Zelená obec“
Příkazní smlouva na výkon pověřence
Nabídka přednášek Akademie třetího věku
Žádost o zřízení přístupové cesty
Informace ke stavbě mateřské školy
Pořádání dětského maškarního bálu
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/132/15/2020
Rada obce schvaluje program 15. zasedání rady obce.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/132/15/2020 bylo schváleno.

Rada obce provedla kontrolu usnesení z 14. zasedání RO.
K bodu č. 2:
Informace o přednostním právu k úpisu akcií
Rada obce se seznámila s oznámením společnosti ČSAD Liberec a.s. o přednostním právu k úpisu akcií.
Návrh usnesení č. RO/133/15/2020
Rada obce po projednání bere oznámení na vědomí.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/133/15/2020 bylo schváleno.
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K bodu č. 3:
Projednání zapojení do projektu „Zelená obec“
Starostka předložila nabídku firmy REMA Systém a.s.. Firma nabízí naší obci zapojit se do projektu „Zelená obec“.
Projekt spočívá ve sběru použitých elektrozařízení a získání statutu Zelená obec. Po podpisu smlouvy získáme 80 l
nádobu na drobné elektro a službu na bezplatný odvoz této nádoby a dále službu na bezplatný odvoz velkých použitých
elektrozařízení volně ložených (TV, chladniček, monitorů, bojlerů, praček, sporáků, počítačů, osvětlovacích zařízení,
prostě všeho, co funguje na elektrický proud a náplně do tiskáren). Odváží bezplatně elektrozařízení z místa, které
určíme při sběrové akci. Starostka navrhuje smlouvu uzavřít a současně nadále podporovat sběr elektrospotřebičů ve
spolupráci s SDH Březová.
Návrh usnesení č. RO/134/15/2020
Rada obce po projednání schvaluje smlouvu o zapojení se do projektu „Zelená obec“ a pověřuje starostku k jejímu
podpisu.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/134/15/2020 bylo schváleno.

K bodu č. 4:
Příkazní smlouva na výkon pověřence
Starostka upozornila, že dne 31. 1. 2020 uplyne doba určitá, na kterou byla uzavřena příkazní smlouva mezi naší obcí
a Místní akční skupinou Podještědí z.s. na výkon pověřence pro ochranu osobních údajů. Starostka navrhuje smlouvu
prodloužit opět na dobu určitou do 31. 1. 2021 a uzavřít dodatek ke smlouvě, kterým bude doba výkonu pověřence
pro naši obci prodloužena.
Návrh usnesení č. RO/135/15/2020
Rada obce po projednání schvaluje uzavřít dodatek ke smlouvě na výkon pověřence a pověřuje starostku k jeho
podpisu.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/135/15/2020 bylo schváleno.

K bodu č. 5:
Nabídka přednášek Akademie třetího věku
Rada projednala nabídku na pořádání vzdělávacích přednášek pro seniory – Akademie třetího věku. Přednášky
probíhaly již v minulém roce. Přednášky měly pozitivní ohlasy u občanů.
Návrh usnesení č. RO/136/15/2020
Rada obce po projednání schvaluje objednání přednášky z cyklu Akademie třetího věku za nabízenou částku
3.000, - Kč.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/136/15/2020 bylo schváleno.

K bodu č. 6:
Žádost o zřízení přístupové cesty
Rada se seznámila s žádostí
zastoupeného advokátem
o zřízení přístupu
k nemovitosti Březová č.p. 30. Jmenovaný uvádí, že v minulosti obec prodala komunikaci vedoucí na p.p.č. 1374 v k.ú.
Březová u Všelibic a tím zamezila přístup k jeho nemovitosti z veřejné komunikace. Starostka chce tuto situaci ověřit
na katastrálním úřadě.
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Návrh usnesení č. RO/137/15/2020
Rada obce po projednání bere na vědomí žádost
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

o zřízení přístupové cesty k nemovitosti.
Usnesení č. RO/137/15/2020 bylo schváleno.

K bodu č. 7:
Informace ke stavbě mateřské školy
Starostka informovala o průběhu výstavby mateřské školy. Ke konci roku 2019 byla profinancována částka
1.446.054,37 Kč bez DPH příslušné DPH činilo 303.671,42 Kč.
Návrh usnesení č. RO/138/15/2020
Rada obce po projednání bere na vědomí informace ke stavbě mateřské školy.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/138/15/2020 bylo schváleno.

K bodu č. 8:
Pořádání dětského maškarního bálu
Starostka obce navrhuje termín pro uspořádání dětského Maškarního bálu: 18. 1. 2020 od 14 hodin. Obec zajistí hudbu
a odměny pro děti. Vstupné bude dobrovolné.
Návrh usnesení č. RO/139/15/2020
Rada obce po projednání schvaluje uspořádání dětského Maškarního bálu dne 18. 1. 2020 s dobrovolným
vstupným.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/139/15/2020 bylo schváleno.

K bodu č. 9:
Různé
 Rada si na místě prohlédla dokončenou stavbu garáže ve Všelibicích.
 Jitka Rybářová se dotazovala na možnost pořízení dětského hřiště na Vrtkách. Starostka odpověděla, že
k tomuto účelu nemáme připravené finanční prostředky ve schváleném rozpočtu. Pokud bychom chtěli hřiště
realizovat ještě v tomto roce, tak zastupitelstvo tyto finanční prostředky musí vyčlenit rozpočtovým
opatřením.
 Dále se Jitka Rybářová dotazovala na možnost umístění svodidel u krajské komunikace za Malčicemi. Starostka
již v minulosti tuto možnost neúspěšně projednávala s Krajskou správou silnic Libereckého kraje. Starostka
možnost instalace svodidel znovu prověří.
Příští RO se uskuteční ve středu 5. 2. 2020.
Na závěr starostka obce Martina Sluková poděkovala členům rady obce za účast a jednání ve 20.30 hodin ukončila.
Všelibice, 8. ledna 2020
Zápis ověřila: Jitka Rybářová
………………………………………
………………………………………
Martina Sluková
starostka
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