Zápis a usnesení z 24. zasedání Rady obce Všelibice
ze dne 2. 9. 2020
24. zasedání Rady obce Všelibice ve volebním období 2018-2022 se konalo dne 2. 9. 2020 od 19.00 hodin.
Přítomni: Denisa Jandusová, Jiří Müller, Jitka Rybářová, Martina Sluková
Omluven: Josef Sadílek
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení a schválení programu zasedání
Mateřská škola Všelibice
Žádosti o připojení ke komunikaci
Nabídka přednášek Akademie třetího věku
Různé

Řízení schůze: starostka Martina Sluková
Zapisovatelka: starostka Martina Sluková
Ověřovatel zápisu: Jiří Müller
K bodu č. 1:
Starostka obce přednesla body programu pro zasedání rady obce. Navrhla usnesení:
Návrh usnesení č. RO/212/24/2020
Rada obce schvaluje program 24. zasedání rady obce.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/212/24/2020 bylo schváleno.

Rada obce provedla kontrolu usnesení z 23. zasedání RO.
K bodu č. 2:
Mateřská škola Všelibice
Starostka informovala o vzniku Mateřské školy Všelibice. Mateřská škola je zapsána v rejstříku škol i v obchodním
rejstříku Tento týden byly paní ředitelkou založeny bankovní účty. Starostka navrhuje převod ve výši 300.000,- Kč na
provozní výdaje. V současné době je přijato 18 dětí.
Návrh usnesení č. RO/213/24/2020
Rada obce po projednání schvaluje přesun 300.000,- Kč na účet Mateřské školy Všelibice.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/213/24/2020 bylo schváleno.
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Dále starostka informovala o čerpání úvěrového účtu. K 31.8.2020 bylo čerpáno 17.541.870,88 Kč. Skutečně uhrazená
celková cena za stavbu činí 23.849.951,41Kč (částka je včetně uhrazené faktury v roce 2019 a včetně DPH).
Návrh usnesení č. RO/214/24/2020
Rada obce po projednání bere na vědomí čerpání úvěrového účtu.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/214/24/2020 bylo schváleno.

K bodu č. 3:
Žádosti o připojení ke komunikaci
Žádost
v zastoupení o připojení p.p.č. 798/10 v k.ú. Všelibice na místní komunikaci na p.p.č. 1102/1
v k.ú. Všelibice. Souhlas Policie ČR byl již doložen.
Návrh usnesení č. RO/215/24/2020
Rada obce po projednání schvaluje připojení ke komunikaci na p.p.č.1102/1, 798/11 a 808/24 vše v k.ú. Všelibice
z p.p.č. 798/10 v k.ú. Všelibice.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/215/24/2020 bylo schváleno.

Dále se rada seznámila s žádostí
v zastoupení o připojení komunikace na Březové (Radlici). Jedná se
o p.p.č. 234/2 k.ú. Březová u Všelibic a její napojení na p.p.č. 1330 k.ú. Březová u Všelibic. Souhlas Policie ČR zatím
nebyl dodán.
Návrh usnesení č. RO/216/24/2020
Rada obce po projednání schvaluje připojení ke komunikaci na p.p.č. 1330 k.ú. Březová u Všelibic z p.p.č. 234/2
k.ú. za předpokladu, že obecní úřad Všelibice obdrží souhlasné stanovisko od Policie ČR.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/216/24/2020 bylo schváleno.

K bodu č. 4:
Nabídka přednášek Akademie třetího věku
Rada projednala nabídku na pořádání 2x vzdělávacích přednášek pro seniory – Akademie třetího věku. Přednášky již
probíhaly v minulém roce. Poslední byla přeložena na podzim.
Návrh usnesení č. RO/217/24/2020
Rada obce po projednání schvaluje objednání 2x přednášek z cyklu Akademie třetího věku za nabízenou částku.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/217/24/2020 bylo schváleno.

2

K bodu č. 5:
Různé:
 Starostka se domnívá, že v současné době není vhodné pořádat výlet pro seniory.
 Starostka informovala o průběhu opravy krajské komunikace.
 Příští RO se uskuteční po otevření nabídek na revitalizaci obecního úřadu a na opravu kapličky v pondělí
21.9.2020.
Na závěr starostka obce Martina Sluková poděkovala členům rady obce za účast a jednání ve 20.00 hodin ukončila.
Všelibice, 2. září 2020
Zápis ověřil: Jiiří Müller
………………………………………
………………………………………
Martina Sluková
starostka
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