Zápis a usnesení ze 48. zasedání Rady obce Všelibice
ze dne 7. 2. 2018
48. zasedání Rady obce Všelibice ve volebním období 2014-2018 se konalo dne 7. 2. 2018 od 19 hodin na Obecním
úřadě ve Všelibicích.
Přítomni: Denisa Jandusová, Ing. Klára Rubášová, Jitka Rybářová, Josef Sadílek, Bc. Martina Sluková
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zahájení a schválení programu zasedání a ověřovatele zápisu
Dodatek k rámcové smlouvě o nákupu knih
Projednání informace k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství
Nákup vysoušeče rukou
Plánovaná směna pozemků
Návrhy do změny územního plánu
Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na věcné břemeno
Pořádání dětského maškarního bálu
Připojení se ke kampani Vlajka pro Tibet
Příprava Obecního plesu
Různé

Schůzi zahájila a řídila starostka Bc. Martina Sluková, zapisovatelkou byla jmenována Denisa Jandusová, ověřovatelem
zápisu Josef Sadílek.
K bodu č. 1:
Starostka obce přednesla body programu pro zasedání rady obce. Navrhla usnesení:
Návrh usnesení č. RO/342/48/2018
Rada obce schvaluje program 48. zasedání rady obce.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/342/48/2018 bylo schváleno.

Rada obce provedla kontrolu usnesení ze 47. zasedání RO.
K bodu č. 2:
Dodatek k rámcové smlouvě o nákupu knih
Starostka obce seznámila členy rady obce s dodatkem k rámcové smlouvě o nákupu knih do Místní knihovny ve
Všelibicích a pro pobočku na Vrtkách. V rozpočtu obce je vyčleněno 10.000,-Kč na nákup nových knih.
Návrh usnesení č. RO/343/48/2018
Rada obce po projednání schvaluje dodatek rámcové smlouvy na nákup knih pro Místní knihovnu ve Všelibicích
ve výši 10.000,- Kč a pověřuje starostku jeho podpisem.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/343/48/2018 bylo schváleno.
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K bodu č. 3:
Projednání informace k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství
Rada projednala informace k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství, které zaslala Česká asociace
odpadového hospodářství, Spolek veřejně prospěšných služeb a Sdružení komunálních služeb. Žádají přijetí usnesení,
že nesouhlasíme s přijetím novely zákona o odpadech, které by mohlo obsahovat násobné zdražení skládkovacích
poplatků. Zároveň se rada seznámila se stanoviskem Sdružení místních samospráv ČR, které dokládá, že v této
souvislosti hájí zájmy obcí a novelu připomínkuje.
Návrh usnesení č. RO/344/48/2018
Rada obce po projednání bere na vědomí informace k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/344/48/2018 bylo schváleno.

K bodu č. 4:
Nákup vysoušeče rukou
, jako nájemce restaurace ve Všelibicích, vznesla požadavek na nákup 2 ks elektrických
vysoušečů rukou na WC do kulturního domu ve Všelibicích.
Návrh usnesení č. RO/345/48/2018
Rada obce po projednání schvaluje nákup 2 ks vysoušečů rukou na WC do KD ve Všelibicích do výše 36.000,-Kč.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/345/48/2018 bylo schváleno.

K bodu č. 5:
Plánovaná směna pozemků
Starostka obce seznámila členy rady s možnou směnou pozemků na Budíkově a ve Všelibicích. Obec by směnou získala
pozemky pod komunikací na Budíkově za které v současné době platí nájemné a pozemek v centru obce. Proti tomu
je potřeba oddělit adekvátní část z obecního pozemku.
Návrh usnesení č. RO/346/48/2018
Rada obce po projednání souhlasí s podáním žádosti k posouzení dělení pozemku p. p. č. 225/3 v k. ú. Všelibice
na Magistrát města Liberce za účelem budoucí směny za p. p. č. 860/8 v k. ú. Všelibice.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/346/48/2018 bylo schváleno.

K bodu č. 6:
Návrhy do změny územního plánu
Starostka obce předložila žádosti o změnu územního plánu, které byly doručeny na obecní úřad. Občané a vlastníci
nemovitostí mohli podávat žádosti a návrhy do změny územního plánu Všelibice v termínu od 19. 10. 2017 do
20. 11. 2017. Sběr žádostí schválila rada usnesením č. RO/317/42/2017. Poté byly všechny žádosti předány na
Magistrát města Liberce, který následně vyzval žadatele k doplnění žádostí tam, kde nebyla žádost úplná. Nyní je
potřeba rozhodnout o jednotlivých žádostech.
Návrh usnesení č. RO/347/48/2018
Rada obce po projednání bere na vědomí žádosti o změnu územního plánu a doporučuje zastupitelstvu obce se
jimi zabývat.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/347/48/2018 bylo schváleno.
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K bodu č. 7:
Žádost u uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na věcné břemeno
Rada se seznámila se Smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvou o právu provést
stavbu č. IP-12-4007910. Týká se vybudování el. přípojky pro pozemkovou parcelu č. 1313 v k. ú. Malčice u Všelibic.
Rada navrhuje cenu za věcné břemeno 3000,- Kč plus DPH.
Návrh usnesení č. RO/348/48/2018
Rada obce po projednání schvaluje navrženou Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-4007910 a pověřuje starostku jejím podpisem.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/348/48/2018 bylo schváleno.

K bodu č. 8:
Maškarní bál pro děti
Starostka obce navrhuje termín pro uspořádání dětského Maškarního bálu 17. 2. 2018 od 14 hodin. Obec zajistí hudbu
a odměny pro děti. Vstupné bude dobrovolné.
Návrh usnesení č. RO/349/48/2018
Rada obce po projednání schvaluje uspořádání dětského Maškarního bálu dne 17. 2. 2018 s dobrovolným
vstupným.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/349/48/2018 bylo schváleno.

K bodu č. 9:
Připojení se ke kampani Vlajka pro Tibet
Rada obce se seznámila s žádostí o projednání případné účasti v mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
Návrh usnesení č. RO/350/48/2018
Rada obce po projednání schvaluje připojení se ke kampani „Vlajka pro Tibet“.
Hlasování: pro 0 / proti 4 / zdrželi se 1 /

Usnesení č. RO/350/48/2018 nebylo schváleno.

K bodu č. 10:
Příprava obecního plesu
Rada obce projednala organizaci obecního plesu. Termín plesu je 3. 3. 2018 od 20.00 hodin. Hrát bude skupina Trhák.
Vstupné 150,- Kč.
Návrh usnesení č. RO/351/48/2018
Rada obce po projednání schvaluje pořádání Obecního plesu dne 3. 3. 2018 se vstupným 150,- Kč.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/351/48/2018 bylo schváleno.

K bodu č. 11:
Různé
• Starostka informovala o průběhu stavby v HZ ve Všelibicích.
Příští RO se uskuteční ve středu 28. 2. 2018.
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Na závěr starostka obce Bc. Martina Sluková poděkovala všem členům rady obce za účast na 48. zasedání Rady obce
Všelibice a jednání ve 20.20 hodin ukončila.
Zapsala: Denisa Jandusová

……………………………………….

Zápis ověřil: Josef Sadílek

……………………………………….

.……………………………………….
Denisa Jandusová
místostarostka

…………………………………….….
Bc. Martina Sluková
starostka
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