OBEC VŠELIBICE

Zastupitelstvo obce Všelibice

Zápis č. 8 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všelibice,
které se konalo v pondělí 22.června 2015 od 19 hodin v pohostinství Lísky.

Veřejného zasedání se zúčastnilo dle přiložené presenční listiny:
11+1 přišel později (Radek Ludvík) zvolených členů OZ (omluveni - Dalibor Binter, Ing. Klára Rubášová, Mgr. Ondřej Rybář)
15 občanů
Program:
1. Zahájení, zpráva o činnosti obecní rady a vyřízení připomínek
2. Interpelace členů obecního zastupitelstva
3. Projednání a schválení Závěrečného účtu za rok 2014
4. Projednání rozpočtového výhledu na roky 2016-2017
5. Projednání zřízení vodoměrné šachty na obecním pozemku
6. Projednání nabídek prodeje dřeva
7. Projednání pronájmu pozemku
8. Projednání směny pozemků
9. Projednání směrnice na zakázky malého rozsahu
10. Různé
11. Diskuze
12. 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 (viz příloha č. 1) přítomno 11 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 Zdeňka Česáka a Josefa Lebedu.
Návrh usnesení č. ZO/107/8/2015:

Zastupitelstvo obce Všelibice volí ověřovatele zápisu Zdeňka Česáka a Josefa Lebedu.
Hlasování: pro 11 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. ZO/107/8/2015 bylo schváleno.

Schválení programu jednání Zastupitelstva obce:
Bc. Martina Sluková navrhla přidat do programu body:
10. Projednání a schválení příkazní smlouvy
11. Projednání a schválení Rozpočtového opatření č. 5/2015
12. Projednání žádosti o prodej obecního pozemku
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Návrh usnesení č. ZO/108/8/2015:

Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje upravený program veřejného zasedání.
Hlasování: pro 11 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. ZO/108/8/2015 bylo schváleno.

V 19:07 hodin se dostavil zastupitel Radek Ludvík.

Starostka obce přečetla zprávu o činnosti rady obce Všelibice za období 26.5. – 22.6.2015 (viz příloha č. 2).

2.
3.

Připomínky z minulého VZOZ (konaného 25.5.2015):
- Hloubení příkopů – z informací z Krajské správy silnic vyplývá, že hloubení příkopů se nikde moc konat nebude.
Okraje silnic jsou často v soukromém vlastnictví, a proto se do nich nemohou hloubit příkopy.
- Sekání příkopů – proběhlo.
- Dveře do Hasičské zbrojnice Všelibice – dále se hledá co nejlevnější varianta.
- Volné pobíhání zvířectva v rámci obce – starostka obce informovala k návrhu schválit Obecně závaznou vyhlášku,
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství. Tato vyhláška neupravuje problém se zvířaty, která utečou svým majitelům. Toto již řeší zákon č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, a v rámci
tohoto zákona se majitel vystavuje postihu, pokud zvíře uteče. Tyto přestupky řeší pro obec Všelibice přestupková
komise zřízená Městským úřadem v Českém Dubu. Proto starostka obce navrhuje zveřejnit Upozornění pro občany, které zmiňuje možné postihy za nedodržení příslušných ustanovení zákonných předpisů. Dále Jandusová
Denisa informovala, že každý občan může podat písemný podnět přímo na Městský úřad v Českém Dubu.
Interpelace členů obecního zastupitelstva
Ing. Magdaléna Slavíková upozornila, že nelze vytisknout zápis z minulého VZOZ z 25.5.2015. Starostka obce zajistí
nápravu.

Projednání a schválení Závěrečného účtu obce Všelibice za rok 2014 (viz příloha č. 3):
Závěrečný účet zároveň se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Všelibice byl zveřejněn na
úřední desce i na webových stránkách od 15.5.2015 do 16.6.2015. Návrh Závěrečného účtu a Zprávu obce Všelibice
přečetla Jana Sadílková. Žádné dotazy nebyly.
Návrh usnesení č. ZO/109/8/2015:

Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje bez výhrad Závěrečný účet za rok 2014 obce Všelibice.
Hlasování: pro 12 / proti 0 / zdrželi se 0 /
4.

Usnesení č. ZO/109/8/2015 bylo schváleno.

Projednání rozpočtového výhledu 2016/2017 (viz příloha č. 4):
Rozpočtový výhled obce Všelibice na období 2016 – 2017 přečetla Jana Sadílková. Žádné dotazy nebyly.
Návrh usnesení č. ZO/110/8/2015:

Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje Rozpočtový výhled obce Všelibice na období 2016 – 2017.
Hlasování: pro 12 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. ZO/110/8/2015 bylo schváleno.
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5.

Projednání zřízení vodoměrné šachty na obecním pozemku (viz příloha č. 5):
Starostka obce předložila na minulém veřejném zasedání (25.5.2015) Žádost o umístění vodoměrné šachty
. Týká se to pozemku p. p. č. 1348/1, ostatní komunikace, k. ú. Březová u Všelibic. Z odpovědi na dotaz
obecního úřadu u SČVK, zda jde umístit vodoměrnou šachtu na soukromém pozemku, vyplývá, že z hlediska SČVK
vodoměrná šachta lze umístit na pozemku
.
Návrh usnesení č. ZO/111/8/2015:

Zastupitelstvo obce Všelibice zamítá umístění vodoměrné šachty na pozemku p.p.č. 1348/1, ostatní komunikace, k.ú.
Březová.
Hlasování: pro 12 / proti 0 / zdrželi se 0 /
6.

Usnesení č. ZO/111/8/2015 bylo schváleno.

Projednání nabídek prodeje dřeva (viz příloha č. 6):
Starostka informovala zastupitele o nové výzvě na prodej dřeva.
Za hodnotící komisi ve složení Dalibor Binter, Denisa Jandusová, Filip Kolomazník a Jiří Müller informoval Filip Kolomazník, že dorazily 3 nabídky . Dle hodnotící komise vyhověly požadavkům všechny nabídky. Umístění dle hodnotící
komise dle nejvyšší cenové nabídky:
1. LM servis, Liberec – 588 500,- Kč
2.
– 537 500 ,- Kč
3. DrLes, Košťálov – 386 010,- Kč
Lesní odborný hospodář obce Všelibice René Jarolímek radí nabídku s nejvyšší cenou. Termín těžby dřeva je ihned po
podepsání smlouvy do konce září.
Návrh usnesení č. ZO/112/8/2015:

Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje uzavření kupní smlouvy s vítězným uchazečem LM Servis, Liberec za nabídnutou cenu a pověřuje starostku obce jejím uzavřením.
Hlasování: pro 12 / proti 0 / zdrželi se 0 /

7.

Usnesení č. ZO/112/8/2015 bylo schváleno.

Projednání pronájmu obecního pozemku (viz příloha č. 7):
Starostka obce přečetla Žádost o pronájem obecního pozemku od
.
Jedná se o část pozemku p. p. č. 406, zahrada a část pozemku p. p. č. 744/1, zahrada , k. ú. Všelibice, obec Všelibice,
LV 1.
K užívání pozemku jsou potřeba terénní úpravy a navrhovatel je ochoten v případě ukončení nájmu uvést pozemek
do původního stavu. Zastupitelé se dotazovali, zda to neomezí provoz a údržbu komunikace?
Jandusová Denisa navrhla zamítnout žádost o pronájem.
Návrh usnesení č. ZO/113/8/2015:

Zastupitelstvo obce Všelibice zamítá Pronájem části obecních pozemků p. p. č. 406, zahrada a část p. p. č. 744/1,
zahrada, k. ú. Všelibice, obec Všelibice, LV 1.
Hlasování: pro 10 / proti 0 / zdrželi se 2 /

Usnesení č. ZO/113/8/2015 bylo schváleno.
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8.

Projednání Směny pozemků (viz příloha č. 8):
Starostka obce přečetla Žádost o směnu pozemků od
.
Jedná se o část pozemku ve vlastnictví
p. p. č. 368/1, trvalý travní porost a pozemek p. p. č. 1053,
ostatní komunikace ve vlastnictví obce Všelibice, oba pozemky k. ú. Všelibice.
Přes pozemek
se už léta jezdí do obecního lesa a pozemek obce se jako cesta vůbec nevyužívá. Zastupitelé obce požadují k této směně více informací.
Návrh usnesení č. ZO/114/8/2015:

Zastupitelstvo obce Všelibice bere na vědomí a pověřuje starostku obce, zjistit co nejvíce informací, které by vedly
ke směně výše uvedených pozemků do příštího veřejného zasedání zastupitelstva Obce Všelibice.
Hlasování: pro 12 / proti 0 / zdrželi se 0 /
9.

Usnesení č. ZO/114/8/2015 bylo schváleno.

Projednání Směrnice na zakázky malého rozsahu (viz příloha č.9):
Návrh Směrnice na zakázky malého rozsahu č. 16 předložil Finanční výbor. Směrnici přečetla starostka obce.
Ing. Slavíková předložila své připomínky ke směrnici a podotkla, že by se směrnice měla ještě přepracovat. Starostka
obce navrhla, aby se touto směrnicí zastupitelstvo obce ještě zabývalo na své pracovní schůzce a upravila se dle potřeb obce.
Návrh usnesení č. ZO/115/8/2015:

Zastupitelstvo obce Všelibice po projednání bere na vědomí návrh Směrnice na zakázky malého rozsahu.
Hlasování: pro 12 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. ZO/115/8/2015 bylo schváleno.

10. Projednání Příkazní smlouvy (viz příloha č.10):
Návrh Příkazní smlouvy, kód zakázky VZB004215 přečetla starostka obce. Smlouva se uzavírá s firmou BlueFort s.r.o.,
Praha na kompletní zajištění a administraci Zakázky malého rozsahu na veřejnou zakázku ,,Separace a svoz bioodpadů
v obci Všelibice“.
Návrh usnesení č. ZO/116/8/2015:

Zastupitelstvo obce Všelibice po projednání schvaluje Příkazní smlouvu, kód zakázky VZB004215 s firmou BlueFort
s.r.o., Praha a pověřuje starostku obce jejím podpisem.
Hlasování: pro 12 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. ZO/116/8/2015 bylo schváleno.

11. Projednání Rozpočtového opatření č. 5/2015 (viz příloha č.11):
Návrh rozpočtového opatření přečetla Jana Sadílková. Jedná se o navýšení finančních prostředků na nákup svozového
auta na BIO odpad než nám bude proplaceno z dotačních prostředků.
Návrh usnesení č. ZO/117/8/2015:

Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2015.
Hlasování: pro 12 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. ZO/117/8/2015 bylo schváleno.
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12. Projednání žádosti o prodej pozemku (viz příloha č.12):
Starostka obce přečetla Žádost o prodej pozemku od
.
Jedná se o část pozemku p. p. č. 686/1, trvalý travní porost, k. ú. Benešovice u Všelibic. Starostka obce informovala
zastupitele, že pokud se bude jednat o prodej nebo pronájem, musí viset na úřední desce záměr prodeje nebo záměr
pronájmu. Kolomazník Filip upozornil, že cena za 1 m² se bude lišit u pozemku stavebního a pozemku neurčeného
k zastavění.
sdělili, že případně mohou chtít odkoupit jen zastavěnou část. Zastupitelé obce požadují
více informací k tomuto bodu programu.
Návrh usnesení č. ZO/118/8/2015:

Zastupitelstvo obce Všelibice bere na vědomí a pověřuje starostku obce, zjistit co nejvíce informací k možnému odkupu pozemku ze žádosti do příštího veřejného zasedání zastupitelstva Obce Všelibice.
Hlasování: pro 12 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. ZO/118/8/2015 bylo schváleno.

13. Různé:
a) Starostka obce pozvala občany na tradiční pouť ve Všelibicích, která se koná 4. a 5. července 2015 ve Všelibicích.
V sobotu 4. 7. se koná tradiční Putování za pohádkou a k tomu pouťové atrakce a večer bude posezení s country
kapelou HurašBand a ohňostroj. V neděli 5. 7. bude hrát k poslechu a tanci Dechová hudba Český ráj Všeň.
b) Starostka obce upozornila občany, že ve středu 24. 6. 2015 nepůjde v určitých lokalitách na Všelibicku a Vrtecku elektrický proud. Týká se to také Obecního úřadu ve Všelibicích, který bude z tohoto důvodu ve středu uzavřen. Taktéž
upozornila na to, že v tento den také nepoteče na Vrtecku voda.
c) Rybářová Jitka přečetla Odpověď na dotaz k výskytu nežádoucích pesticidních látek ve vodě na Vrtecku v minulých
letech (viz příloha č.13) od SČVK. Jedná se o zdroj vody pod Nantiškovem. V odpovědi zaznělo:,, vzhledem k tomu, že
ani v surové vodě již není koncentrace pesticidů nadlimitní, je vidět, že aplikace pesticidních látek typu atrazin do
půdy v okolí zdroje již není problémem.“
d) Ing. Slavíková Magdaléna- žádá o předložení plnění rozpočtu obce k 30. 6. 2015 na příštím veřejném zastupitelstvu.
e) Růta Václav - se dotázal, zda jsou už vybrány nějaké granty pro místní spolky. Starostka obce uvedla, že granty se
budou probírat na nejbližší pracovní schůzce zastupitelstva obce.
f) Kolomazník Filip – navrhl, aby Rada obce Všelibice zvážila pronájem domečku u požární nádrže k prodeji občerstvení
a zároveň by sloužil jako zázemí k tenisovému kurtu. Starostka obce zařadí na program nejbližší schůzky Rady obce
Všelibice. Růta Václav upozornil, že je pozdě toto řešit. Za chvíli začínají prázdniny. Navrhuje svěřit starost o tenisové
kurty zaměstnancům obecního úřadu, aby zajistili provoz a čistotu na kurtech a v přilehlé budově i o víkendu.
g)
– jak to vypadá s opravou autobusové zastávky na Všelibické křižovatce. Starostka obce odpověděla,
že na dopis majiteli pozemku nikdo zatím nereagoval.
Starostka obce schůzi ukončila v 21.01 hod.
Všelibice, 22. června 2015
Zapsala:

Jana Sadílková

……………………………………….

Josef Lebeda

……………………………………….

Zápis ověřili: Zdeněk Česák

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

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