Zápis a usnesení z 17. zasedání Rady obce Všelibice
ze dne 27. 2. 2020
17. zasedání Rady obce Všelibice ve volebním období 2018-2022 se konalo dne 27. 2. 2020 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
Žádost o finanční příspěvek - Hospic sv. Zdislavy
Divadelní představení
Projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Žádost o koupi pozemku
Česká spořitelna a.s. - změny v internetovém bankovnictví
Rekonstrukce požární nádrže na Březové
Projekt Seniorská obálka
Dotační tituly
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/151/17/2020
Rada obce schvaluje program 17. zasedání rady obce.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/151/17/2020 bylo schváleno.

Rada obce provedla kontrolu usnesení z 16. zasedání RO.
K bodu č. 2:
Žádost o finanční příspěvek - Hospic sv. Zdislavy
Rada se seznámila s žádostí Hospice sv. Zdislavy. V rozpočtu jsou finanční prostředky pro tyto účely naplánovány.
Hospic žádá o příspěvek na provoz ve výši 5,-Kč na obyvatele. Obec Všelibice měla k 1. 1. 2020 celkem 557 obyvatel.
Jedná se tedy o částku 2.785,-Kč.
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Návrh usnesení č. RO/152/17/2020
Rada obce po projednání schvaluje uzavřít darovací smlouvu s Hospicem sv. Zdislavy na částku 2.740,-Kč
a pověřuje starostku k jejímu podpisu.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/152/17/2020 bylo schváleno.

K bodu č. 3:
Divadelní představení
Starostka seznámila členy rady s možností konání divadelního představení pro dospělé „Já jsem ty, miláčku“, které by
se mohla odehrát v termínu 22.3.2020 od 18 hodin v kulturním domě ve Všelibicích za cenu 5.000,-Kč. Dále rada
navrhuje vstupné 80,-Kč.
Návrh usnesení č. RO/153/17/2020
Rada obce po projednání souhlasí s uspořádáním divadelního představení za cenu 5.000,-Kč se vstupným 80,-Kč.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/153/17/2020 bylo schváleno.

K bodu č. 4:
Projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby
Rada obce se seznámila se Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodou o umístění stavby č. IP12-4010406/LB/Budíkov – p.p.č. 352/1. Týká se umístění zemního kabelového vedení NN a pilíře s přípojkovou skříní.
Dotčeny budou p.p.č. 352/1, 1052/2, 1052/7, 1059/1 v k.ú. Všelibice. Rada navrhuje cenu za věcné břemeno 3.000,- Kč
plus DPH.
Návrh usnesení č. RO/154/17/2020
Rada obce po projednání schvaluje navrženou Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodou
o umístění stavby č. IP-12-4010406/LB/Budíkov – p.p.č. 352/1 a pověřuje starostku jejím podpisem.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/154/17/2020 bylo schváleno.

K bodu č. 5:
Žádost o koupi pozemku
Rada se seznámila s žádostí
o koupi pozemku p.č. 553/1 v k.ú. Všelibice. Jiří Müller navrhuje vyřešit
nejdříve vlastnictví 1074/4 v k.ú. Všelibice, aby měla obec zajištěné vlastnictví komunikace. Starostka prověří možnosti
prodeje. Případný prodej musí projednat celé zastupitelstvo.
Návrh usnesení č. RO/155/17/2020
Rada obce po projednání bere žádost
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

na vědomí.
Usnesení č. RO/155/17/2020 bylo schváleno.

K bodu č. 6:
Česká spořitelna a.s. - změny v internetovém bankovnictví
Starostka obce seznámila členy RO s informacemi z Česká spořitelny a.s., které se změn v internetovém bankovnictví
SERVIS 24. Tuto službu přestane Česká spořitelna poskytovat a nabízí za ni náhradu ve formě Business24, která se zdá,
v případě naší obce, jako nejvhodnější alternativa stávajícího internetového bankovnictví.
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Návrh usnesení č. RO/156/17/2020
Rada obce po projednání bere na vědomí informace o změnách v internetovém bankovnictví České
spořitelny a.s..
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/156/17/2020 bylo schváleno.

K bodu č. 7:
Rekonstrukce požární nádrže na Březové
Starostka obce seznámila členy rady obce s cenovou nabídkou na materiál potřebný k dokončení rekonstrukce požární
nádrže na Březové. Starostka ještě zjistí cenu za práci. Rekonstrukce by proběhla na podzim letošního roku.
Návrh usnesení č. RO/157/17/2020
Rada obce po projednání bere informace ohledně plánované rekonstrukce požární nádrže na Březové na vědomí.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/157/17/2020 bylo schváleno.

K bodu č. 8:
Projekt Seniorská obálka
Starostka obce seznámila členy RO s projektem Seniorská obálka. Jde o kartu, na kterou si osaměle žijící senior nebo
zdravotně postižený zaznamená všechny své choroby, alergie, léky, které bere a také kontakt na nejbližší příbuzné.
Formulář si umístí doma na viditelném místě – připne si ho na lednici nebo na vnitřní stranu dveří. V případě, že se
senior nebo handicapovaný ocitne v kritické situaci, například po nějakém úrazu zůstane ležet v bezvědomí a hasiči
nebo policie musí vylomit dveře, najdou záchranáři důležité informace o jeho zdravotním stavu na této kartě.
Návrh usnesení č. RO/158/17/2020
Rada obce po projednání schvaluje zapojení se do projektu Seniorská obálka.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/158/17/2020 bylo schváleno.

K bodu č. 9:
Dotační tituly
Starostka informovala o dotačních titulech vyhlášených Libereckým krajem. Žádost na podporu ochrany přírody
a krajiny již byla podána. Na podporu jednotek požární ochrany obcí bude zažádáno do poloviny měsíce března.

Návrh usnesení č. RO/159/17/2020
Rada obce po projednání schvaluje podání žádosti v dotačním titulu Podpora jednotek požární ochrany obcí.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/159/17/2020 bylo schváleno.

K bodu 10:
Různé
 Starostka informovala o probíhajících přípravách plesu.
 5.3.2020 dojde k přerušení dodávky vody na Vrtecku z důvodu oprav.
 5.3.2020 dojde k přerušení dodávky el. energie na Rovni a v části kolem bytovek ve Všelibicích.
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Příští RO se uskuteční v úterý 31. 3. 2020.
Na závěr starostka obce Martina Sluková poděkovala členům rady obce za účast a jednání ve 20.00 hodin ukončila.
Všelibice, 27. února 2020
Zápis ověřil: Josef Sadílek
………………………………………
………………………………………
Martina Sluková
starostka
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