OBEC VŠELIBICE
Zastupitelstvo obce Všelibice
Zápis č. 3 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všelibice,
které se konalo ve čtvrtek 18. prosince 2014 od 19 hodin v Kulturní místnosti ve Všelibicích.
Ustavujícího zasedání se zúčastnilo dle přiložené presenční listiny:
14 zvolených členů OZ+ 1 přišel později (Binter)
X občanů
Program:
1. Zahájení, zpráva o činnosti obecní rady a vyřízení připomínek
2. Interpelace členů obecního zastupitelstva
3. Projednání a schválení vyhlášky o místním poplatku ze vstupného
4. Projednání a schválení vyhlášky o místním poplatku ze psů
5. Projednání a schválení vyhlášky o poplatku za komunální odpad
6. Projednání a schválení jednacích řádů ZO a výborů
7. Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 8/2014
8. Projednání rozpočtu obce Všelibice na rok 2015
9. Projednání a schválení systému náležité péče
10. Projednání ÚAP LK
11. Projednání a schválení Strategického rozvojového dokumentu 2015
12. Zpráva o stavu požární ochrany v obci, projednání smluv o zajištění PO
13. Různé
14. Diskuze
15. Závěr
1.

Zahájení zasedání zastupitelstva obce:
Jednání zahájila a řídila Bc. Martina Sluková, starostka. Přivítala přítomné členy zastupitelstva, občany a hosty a
provedla kontrolu prezence.
Starostka konstatovala, že je dle prezenční listiny (příloha č. 1) přítomno 14 zastupitelů, což je nadpoloviční většina
členů zastupitelstva obce a zastupitelstvo je tak schopné přijímat usnesení.
Určila zapisovatelkou p. Janu Sadílkovou. Nikdo neměl jiný návrh.
Dále navrhla ověřovatele zápisu Markétu Koptíkovou a Zdeňka Česáka.
Návrh usnesení č. ZO/39/3/2014:
Zastupitelstvo obce Všelibice volí ověřovatele zápisu Markétu Koptíkovou a Zdeňka Česáka.
Hlasování: pro 14 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. ZO/39/3/2014 bylo schváleno.

Schválení programu jednání Zastupitelstva obce:
Bc. Martina Sluková navrhla stáhnout z programu z bodu č. 12, část- projednání smluv o zajištění PO: vzhledem k
tomu, že obce (Hlavice, Cetenov), kterých se to týká, se ještě nevyjádřily.
Návrh usnesení č. ZO/40/3/2014:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje upravený program veřejného zasedání.
Hlasování: pro 14 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. ZO/40/3/2014 bylo schváleno.
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Starostka přečetla zprávu o činnosti rady obce Všelibice za období 27.11. – 18.12.2014 (viz příloha č. 2)
Návrh usnesení č. ZO/41/3/2014:
Zastupitelstvo obce Všelibice bere na vědomí Zprávu o činnosti rady obce Všelibice.
Hlasování: pro 14 / proti 0 / zdrželi se 0 /

3.

Usnesení č. ZO/41/3/2014 bylo schváleno.

Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze vstupného č. 1/2014 (viz příloha č. 3):
Tato vyhláška nahrazuje vyhlášku Obce Všelibice č. 2/2010 ze dne 28.12.2010 .
Návrh usnesení č. ZO/42/3/2014:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Všelibice č. 1/2014 o poplatku ze vstupného.
Hlasování: pro 14 / proti 0 / zdrželi se 0/

4.

Usnesení č. ZO/42/3/2014 bylo schváleno.

Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů č. 2/2014 (viz příloha č. 4):
Tato vyhláška nahrazuje vyhlášku Obce Všelibice č. 1/2010 ze dne 28.12.2010
Návrh usnesení č. ZO/43/3/2014:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Všelibice č. 2/2014 o místním poplatku ze
psů.
.
Hlasování: pro 15 / proti 0 / zdrželi se 0 /(přišel p. Binter)

5.

Usnesení č. ZO/43/3/2014 bylo schváleno.

Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Všelibice č. 3/2014 (viz příloha č. 5):
Tato vyhláška nahrazuje vyhlášku Obce Všelibice č. 2/2008 ze dne 18.12.2008.
Návrh usnesení č. ZO/44/3/2014:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Všelibice č. 3/2014 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Všelibice.
Hlasování: pro 15 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. ZO/44/3/2014 bylo schváleno.

Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky o poplatku za komunální odpad č. 4/2014 (viz příloha č. 6):
Tato vyhláška nahrazuje vyhlášku Obce Všelibice č. 1/2008 ze dne 18.12.2008 a přílohu č.1 a 2.
Návrh usnesení č. ZO/45/3/2014:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Všelibice č. 4/2014 o poplatku za komunální
odpad.
Hlasování: pro 15 / proti 0 / zdrželi se 0 /
6.

Usnesení č. ZO/45/3/2014 bylo schváleno.

Projednání a schválení jednacích řádů ZO a výborů (viz příloha č. 7 a 8):
K tomuto bodu nebyl žádný komentář.
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Jednací řád Zastupitelstva obce Všelibice
Návrh usnesení č. ZO/46/3/2014:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje Jednací řád Zastupitelstva obce Všelibice.
Hlasování: pro 15 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. ZO/46/3/2014 bylo schváleno.

Jednací řád kontrolního a finančního výboru obce Všelibice
Návrh usnesení č. ZO/47/3/2014:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje Jednací řád Zastupitelstva obce Všelibice.
Hlasování: pro 15 / proti 0 / zdrželi se 0 /
7.

Usnesení č. ZO/47/3/2014 bylo schváleno.

Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 8/2014 (viz příloha č. 9):
Návrh rozpočtového opatření přečetla Jana Sadílková.
Návrh usnesení č. ZO/48/3/2014:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2014.
Hlasování: pro 15 / proti 0 / zdrželi se 0 /

8.

Usnesení č. ZO/48/3/2014 bylo schváleno.

Projednání a schválení rozpočtu obce Všelibice na rok 2015 (viz příloha č. 10 a 11):
Navržený rozpočet příjmů a výdajů na rok 2015 byl zveřejněn na úřední desce i na www. stránkách obce od
27.11.2014 – 19.12.2014. Navržený rozpočet je přebytkový. Obecní zastupitelstvo se dohodlo vytvořil vyrovnaný
rozpočet, a proto ho upravilo.
Bc. Sluková navrhla opravit navržený rozpočet příjmů v položce 4112 – dotace na výkon státní správy na 96 800 Kč
a dle připomínky p. Jarolímka (odborného lesního hospodáře obce Všelibice) upravit paragraf 1039 – Lesní hospodářství na 530 tis Kč.
Celkový rozpočet příjmů před úpravou : 6 538 000,- Kč.
Celkový rozpočet příjmů po úpravě:
6 667 800,- Kč
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V navrženém rozpočtu výdajů se obecní zastupitelstvo rozhodlo zvýšit výdaje v paragrafu 3392, ORJ 1 – Kulturní
dům Všelibice na 289 tis Kč, dále zvýšit výdaje v paragrafu 3549 Zdravotní služba na 60 tis Kč, dále po připomínkách
pana Jarolímka v paragrafu 1039- Lesní hospodářství na 400 tis Kč a v paragrafu 3039- Komunální služby na
1 055 800 Kč.
Celkový rozpočet výdajů před úpravou : 6 374 000,- Kč.
Celkový rozpočet výdajů po úpravě:
6 667 800,- Kč
Návrh usnesení č. ZO/49/3/2014:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje vyrovnaný rozpočet obce Všelibice na rok 2015.
Hlasování: pro 15 / proti 0 / zdrželi se 0 /
9.

Usnesení č. ZO/49/3/2014 bylo schváleno.

Projednání a schválení systému náležité péče (viz příloha č. 12):
K tomuto bodu se vyjádřil odborný lesní hospodář obce Všelibice René Jarolímek. Sdělil, že tento dokument nařizuje
Evropská legislativa a je nutný pro hospodaření v lesích.
Návrh usnesení č. ZO/50/3/2014:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje Systém náležité péče.
Hlasování: pro 14 / proti 0 / zdrželi se 1 /

Usnesení č. ZO/50/3/2014 bylo schváleno.

10. Projednání ÚAP LK (viz příloha č. 13):
Bc. Sluková poprosila o vysvětlení Ing. Kláru Rubášovou a zároveň sdělila, že k určitým skutečnostem bude obec
připomínkovat. Ing. Rubášová informovala zastupitele obce, že v tomto dokumentu se vyskytují informace i několik
let staré a nesprávné, a proto je potřeba ho připomínkovat. Týká se to třeba už se nevyskytujících černých skládek
apod. Mgr. Rybář navrhl, aby Ing. Rubášová a Bc. Sluková sestavily připomínky a do kdy mohou další připomínky
dodat i jiní zastupitelé. Starostka navrhla termín do pondělí 22.12.2014 do 19:00 hodin.
Návrh usnesení č. ZO/51/3/2014:
Zastupitelstvo obce Všelibice bere na vědomí ÚAP LK a ukládá starostce obce Všelibice připomínkovat tento dokument.
Hlasování: pro 15 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. ZO/51/3/2014 bylo schváleno.

11. Projednání a schválení strategického rozvojového dokumentu 2015 (viz příloha č. 14):
Dokument předložila starostka obce k posouzení. Upozornila na skutečnost, že tento dokument sice není moc
přesný, ale údaje, které obsahuje se předkládají k žádostem o dotace. Mgr. Rybář vznesl dotaz, jak moc to spěchá?
A zda-li by se dal případně ještě zpřesnit a navrhl starostce obce, aby si podobný dokument zkusila prohlédnout
třeba na Městském úřadu v Českém Dubu a pak vytvořit pro obec Všelibice. Starostka obce upozornila, že v lednu už
se objevují určité dotace a k nim je potřeba tento dokument a také navrhla, na dalším veřejném zasedání tento dokument zpřesnit a upravit.
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Návrh usnesení č. ZO/52/3/2014:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje Strategický rozvojový dokument 2015 pro obec Všelibice.
Hlasování: pro 11 / proti 0 / zdrželi se 4 /
Usnesení č. ZO/52/3/2014 bylo schváleno.
12. Zpráva o stavu požární ochrany v obci Všelibice (viz příloha č. 15):
Zprávu přečetla starostka obce Všelibice. Pan Müller Jiří navrhuje vyřadit staré hadice z evidence pro nefunkčnost.
Návrh usnesení č. ZO/53/3/2014:
Zastupitelstvo obce Všelibice bere na vědomí Zprávu o stavu požární ochrany v obci Všelibice.
Hlasování: pro 15/ proti 0 / zdrželi se 0 /
Usnesení č. ZO/53/3/2014 bylo schváleno.
13. Různé:
- Průběžná zpráva inventarizační komise o probíhajících inventurách: přečetla Jitka Rybářová , předsedkyně
inventarizační komise (viz příloha č. 16) a informovala, že inventury v Hasičské zbrojnici Všelibice se zúčastnili kromě členů inventurní komise i 2 členové Finančního výboru - předseda FV Dalibor Binter a člen Jiří
Müller. K připomínce
k chybějícím věcem v HZ Všelibice, sdělila, že při inventuře nechybělo nic podstatného a nedostatkem shledala výdej oblečení členům hasičského sboru. Ve Zprávě navrhuje
řešení situace.
Návrh usnesení č. ZO/54/3/2014:
Zastupitelstvo obce Všelibice bere na vědomí Průběžnou zprávu o probíhajících inventurách obecního majetku.
Hlasování: pro 15/ proti 0 / zdrželi se 0 /
Usnesení č. ZO/54/3/2014 bylo schváleno.
Projednání Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2015 č. sml.
OLP/3085/2014 (viz příloha č. 17) : předložila starostka obce.
Návrh usnesení č. ZO/55/3/2014:
-

Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje
pro rok 2015, č. sml. OLP/3085/2014.
Hlasování: pro 15/ proti 0 / zdrželi se 0 /
Usnesení č. ZO/55/3/2014 bylo schváleno.
-

Projednání Veřejnoprávní smlouvy uzavřené obcemi – přestupky (viz příloha č. 18): předložila starostka
obce
Návrh usnesení č. ZO/56/3/2014:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu uzavřenou obcemi .
Hlasování: pro 15/ proti 0 / zdrželi se 0 /
Usnesení č. ZO/56/3/2014 bylo schváleno.
-

Projednání Dohody o výši příspěvku na provoz v mateřské škole (viz příloha č. 19): předložila starostka
obce
Návrh usnesení č. ZO/57/3/2014:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje Dohodu o výši příspěvku na provoz v mateřské škole .
Hlasování: pro 15/ proti 0 / zdrželi se 0 /
Usnesení č. ZO/57/3/2014 bylo schváleno.
14. Diskuse:

5

Vystoupila Ing. Magdaléna Slavíková s připomínkou k zápisu z minulého veřejného zasedání z 26.11.2014 k připomínce
. Přeje si uvést tuto připomínku do zápisu.
připomínkoval chybějící věci v
hasičské zbrojnici ve Všelibicích.
- Bc. Martina Sluková navrhla termín na prohlídku hospodářské budovy (rozestavěná MŠ) pro posouzení stavu zastupitelstvem obce Všelibice. Termín je sobota 17.1.2015 ve 14:00h.
upozornil na špatné hospodaření v lesích, konkrétně v lokalitě Jelínka a dotázal se p. Jarolímka,
zda to bude nějak řešit? Pan Jarolímek odpověděl, že zve obecní zastupitelstvo na prohlídku lesů a tam by konkrétně ukázal, co je kde potřeba. Zastupitelstvo obce souhlasí.
Starostka obce schůzi ukončila v 21.02 hod.
Všelibice, 18. prosince
Zapsala:

Jana Sadílková

Zápis ověřili: Markéta Koptíková
Zdeněk Česák

a .……………………………………….
Denisa Jandusová
Místostarostka

……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….

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