Zápis a usnesení z 20. zasedání Rady obce Všelibice
ze dne 3. 6. 2020
20. zasedání Rady obce Všelibice ve volebním období 2018-2022 se konalo dne 3. 6. 2020 od 19.00 hodin
videokonferenčně.
Přítomni: Denisa Jandusová, Jiří Müller, Jitka Rybářová, Martina Sluková
Omluven: Josef Sadílek
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení a schválení programu zasedání
Žádost o připojení ke komunikaci
Schválení výjimky v počtu dětí v MŠ Všelibice
Opravy komunikací
Pronájem části nebytového prostoru v č.p. Všelibice 91
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/182/20/2020
Rada obce schvaluje program 20. zasedání rady obce.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/182/20/2020 bylo schváleno.

Rada obce provedla kontrolu usnesení z 19. zasedání RO.
K bodu č. 2:
Žádost o připojení ke komunikaci
Rada se seznámila s žádostí
o připojení parcely p.p.č. 784/1 k.ú. Všelibice ke komunikaci na
p.p.č. 784/2 k.ú. Všelibice. Od obce Všelibice, jako vlastníka komunikace na p.p.č. 784/2 v k.ú. Všelibice, je vyžadován
souhlas s připojením ke komunikaci. Starostka předložila projektovou dokumentaci. Obecní úřad dále požádal
o souhlasné stanovisko Policii ČR, které do dnešního zasedání nebylo doručeno.
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Návrh usnesení č. RO/183/20/2020
Rada obce po projednání schvaluje připojení ke komunikaci na p.p.č. 784/2 v k.ú. Všelibice z p.p.č. 784/1 v k.ú.
Všelibice za předpokladu, že obecní úřad Všelibice obdrží souhlasné stanovisko od Policie ČR.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/183/20/2020 bylo schváleno.

K bodu č. 3:
Schválení výjimky v počtu dětí v MŠ Všelibice
Starostka navrhuje schválit výjimku v počtu dětí pro školní rok 2020/2021 zapsaných do MŠ Všelibice na celkový počet
28 dětí.
Návrh usnesení č. RO/184/20/2020
Rada obce po projednání schvaluje výjimku v počtu dětí v MŠ Všelibice na celkový počet 28 dětí.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/184/20/2020 bylo schváleno.

K bodu č. 4:
Opravy komunikací
Starostka navrhuje pokračovat v údržbě komunikací podle potřeb tak, aby došlo k opravě nebezpečných výtluků.
Předpokládaný objem: 1 x nákladní vozidlo. Připravena je oprava silnice Podborek.
Návrh usnesení č. RO/185/20/2020
Rada obce po projednání schvaluje objednání oprav výtluků u firmy Zoubek s.r.o. na základě předložené cenové
nabídky.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/185/20/2020 bylo schváleno.

K bodu č. 5:
Pronájem části nebytového prostoru v č.p. Všelibice 91
Rada se seznámila s jedinou doručenou žádostí o pronájem nebytových prostor. Rada na svém zasedání 6. 5. 2020
rozhodnutím č. RO/179/19/2020 schválila vyhlášení záměru pronájmu nebytového prostoru v č.p. Všelibice 91 na letní
sezónu červenec - srpen 2020. Pro tento záměr byla doručena jedna nabídka, a to od paní Hany Želechovské, která má
zájem o pronájem za podmínek uvedených v záměru pronájmu těchto prostor s datem od 27. 6. 2020 do 31. 8. 2019.
Návrh usnesení č. RO/186/20/2020
Rada obce po projednání schvaluje pronájem části nebytového prostoru v č. p. Všelibice 91, za podmínek
uvedených v záměru, paní Haně Želechovské a to na dobu určitou od 27.6.2020 do 31.8.2020 a pověřuje
starostku podpisem nájemní smlouvy.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/186/20/2020 bylo schváleno.

K bodu č. 6:
Různé
 Starostka informovala o probíhající výstavbě mateřské školy.
 Starostka informovala o Akademii třetího věku, první přednáška se uskuteční 10.6.2020 na téma Historie
klášterů.
Příští RO se uskuteční v úterý 16. 6. 2020.
Na závěr starostka obce Martina Sluková poděkovala členům rady obce za účast a jednání ve 19.30 hodin ukončila.
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Všelibice, 3. června 2020
Zápis ověřil: Jitka Rybářová
………………………………………
………………………………………
Martina Sluková
starostka
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