OBEC VŠELIBICE
Zastupitelstvo obce Všelibice
Zápis č. 10 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všelibice,
které se konalo v pondělí 16. listopadu 2015 od 19 hodin v Kulturní místnosti ve Všelibicích .
Veřejného zasedání se zúčastnilo dle přiložené presenční listiny:
13 + 1 přišel později (Václav Růta) zvolených členů OZ (omluven Mgr. Ondřej Rybář)
7 občanů
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení, zpráva o činnosti obecní rady a vyřízení připomínek
Interpelace členů obecního zastupitelstva
Projednání prodeje pozemku
Projednání žádostí do změny územního plánu
Rozpočtové opatření č. 7/2015
Projednání smluv se spolky
Různé
Závěr

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 13 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 pana Dalibora Bintera a paní Ing. Magdalénu Slavíkovou. Ing. Slavíková odmítla a
byla nahrazena panem Jiřím Müllerem.
Návrh usnesení č. ZO/136/10/2015:
Zastupitelstvo obce Všelibice volí ověřovatele zápisu Dalibora Bintera a Jiřího Müllera.
Hlasování: pro 13 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. ZO/136/10/2015 bylo schváleno.

Schválení programu jednání Zastupitelstva obce:
Bc. Martina Sluková navrhla přidat do programu body:
7.
8.
9.

Úhrada za žáka ZŠ pro město Liberec
Projednání seznamu movitých věcí z hospodářské budovy
Projednání převodu komunikace

Návrh usnesení č. ZO/137/10/2015:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje upravený program veřejného zasedání.
Hlasování: pro 13 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. ZO/137/10/2015 bylo schváleno.
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V 19:07 hodin se dostavil zastupitel Václav Růta, přítomno 14 zastupitelů.
1.

Starostka obce přečetla zprávu o činnosti rady obce Všelibice za období 15.9. – 16.11.2015 (viz příloha č. 2)
Připomínky z minulého VZOZ (konaného 15.9.2015):
- Mgr. Ondřej Rybář – dotaz, kolik by stálo pořízení Povodňového plánu – starostka obce informuje, že serióznější
firmy požadují 100 a 130 tisíc Kč za vyhotovení. Tato dotace je na protipovodňová opatření.
- Josef Lebeda – dotaz ohledně cesty Pod Borek – starostka odpovídá, že se to bude dnes projednávat, občané to
již předložili písemně.
v Přibyslavicích – starostka odpovídá, že
- Jitka Rybářová – dotaz ohledně možnosti opravit cestu
v rámci možností se zasypaly největší výmoly.

2.

Interpelace členů obecního zastupitelstva
Žádné nebyly.

3.

Projednání a schválení prodeje pozemku ve vlastnictví obce Všelibice:
Žádost
o odkoupení části p.p.č. 686/1 k.ú. Benešovice u Všelibic o výměře přibližně 400 m² za jím navrhnutou cenu do 35,- Kč/1m² (viz příloha č. 3): starostka obce přečetla tuto žádost.
Jiří Müller se dotázal, kdo bude platit zaměření k oddělení pozemků.
Starostka odpovídá – zaměření bude hradit kupující. Starostka navrhla prodat zaměřenou část pozemku p.p.č. 686/1
za navrhnutou cenu a veškeré náklady na zaměření a zápisem do katastru ponese kupující.
Návrh usnesení č. ZO/138/10/2015:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje zaměření části pozemku p.p.č. 686/1 k.ú. Benešovice u Všelibic o výměře
400 m², trvalý travní porost, obec Všelibice, LV 1 se záměrem oddělenou část prodat a náklady se zaměřením a
vkladem do katastru ponese kupující.
Hlasování: pro 14 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. ZO/138/10/2015 bylo schváleno.

4. Projednání žádostí do změny Územního plánu:
a) Návrh č. 12 (viz příloha č. 4): p.p.č. 637/6, 637/11, ST.P 220 k.ú. Všelibice
b) Návrh č. 13 (viz příloha č. 5): p.p.č. 468/3 k.ú. Přibyslavice u Všelibic
Návrh usnesení č. ZO/139/10/2015:
Zastupitelstvo obce Všelibice bere na vědomí návrhy č. 12 a 13 a u návrhu č. 12 schvaluje jeho zařazení do změny
územního plánu obce Všelibice.
Hlasování: pro 14/ proti 0 / zdrželi se 0 /
5.

Usnesení č. ZO/139/10/2015 bylo schváleno.

Projednání Rozpočtového opatření č. 7/2015 (viz příloha č.6):
Návrh rozpočtového opatření přečetla Jana Sadílková. Starostka obce upřesnila, že se jedná o přesun finančních
prostředků v rámci paragrafu 3392 na kompletní rekonstrukci WC v Kulturním domě ve Všelibicích a dále dotačních
prostředků na zaměstnance přes Úřad práce.
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Návrh usnesení č. ZO/140/10/2015:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2015.
Hlasování: pro 14/ proti 0 / zdrželi se 0 /

6.

Usnesení č. ZO/140/10/2015 bylo schváleno.

Projednání a schválení smluv se spolky:
Darovací smlouvy na finanční prostředky k žádostem o finanční příspěvek podaných na obecní úřad. Tyto finanční
příspěvky doporučila Rada obce Všelibice. Josef Sadílek upozornil, že by ve smlouvě mohla být věta, pokud bude
použito v rozporu s účelem využití, bude následovat pokuta nebo vrácení finančního daru. Zastupitelstvo se dohodlo, že se smlouva nebude měnit, nejsou to tak velké finanční částky a z činnosti bude vidět, na co se finanční dar
použil.
a) Darovací smlouva s Mysliveckým spolkem Všelibice, IČ 04310420 na částku 11 000,- (viz příloha č. 7)
Návrh usnesení č. ZO/141/10/2015:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje Darovací smlouvu s Mysliveckým spolkem Všelibice, IČ 04310420 na částku
11 000,- Kč.
Hlasování: pro 13/ proti 0 / zdrželi se 1 /

Usnesení č. ZO/141/10/2015 bylo schváleno.

b) Darovací smlouva s Mysliveckým spolkem Vrtky, IČ 72743697 na částku 6 000,- Kč (viz příloha č. 8)
Návrh usnesení č. ZO/142/10/2015:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje Darovací smlouvu s Mysliveckým spolkem Vrtky, IČ 72743697 na částku
6 000,- Kč.
Hlasování: pro 13/ proti 0 / zdrželi se 1 /

Usnesení č. ZO/142/10/2015 bylo schváleno.

c) Darovací smlouva s SDH Všelibice, IČ 49112171 na částku 11 000,- Kč (viz příloha č. 9)
Návrh usnesení č. ZO/143/10/2015:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje Darovací smlouvu s SDH Všelibice, IČ 49112171 na částku 11 000,- Kč.
Hlasování: pro 13/ proti 0 / zdrželi se 1 /

Usnesení č. ZO/143/10/2015 bylo schváleno.

d) Darovací smlouva s SDH Březová, IČ 49111965 na částku 11 000,- Kč (viz příloha č. 10)
Návrh usnesení č. ZO/144/10/2015:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje Darovací smlouvu s SDH Březová, IČ 49111965 na částku 11 000,- Kč.
Hlasování: pro 13/ proti 0 / zdrželi se 1 /

Usnesení č. ZO/144/10/2015 bylo schváleno.
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e) Darovací smlouva s SDH Vrtky, IČ 49112091 na částku 4 000,- Kč (viz příloha č. 11)
Návrh usnesení č. ZO/145/10/2015:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje Darovací smlouvu s SDH Vrtky, IČ 49112091 na částku 4 000,- Kč.
Hlasování: pro 13/ proti 0 / zdrželi se 1 /

Usnesení č. ZO/145/10/2015 bylo schváleno.

f) Darovací smlouva s Honebním společenstvem Všelibice, IČ 46745351 na částku 2 000,- Kč (viz příloha č.
12)
Návrh usnesení č. ZO/146/10/2015:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje Darovací smlouvu s Honebním společenstvem Všelibice, IČ 46745351
na částku 2 000,- Kč.
Hlasování: pro 13/ proti 0 / zdrželi se 1 /

Usnesení č. ZO/146/10/2015 bylo schváleno.

g) Darovací smlouva s Honebním společenstvem Všelibice-Benešovice, IČ 46745360 na částku 2 000,- Kč (viz
příloha č. 13)
Návrh usnesení č. ZO/147/10/2015:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje Darovací smlouvu s Honebním společenstvem Všelibice-Benešovice,
IČ 46745360 na částku 2 000,- Kč.
Hlasování: pro 13/ proti 0 / zdrželi se 1 /
7.

Usnesení č. ZO/147/10/2015 bylo schváleno.

Projednání Úhrady na žáka ZŠ pro město Liberec (viz příloha č. 14):
Starostka citovala ze Žádosti o dotaci na žáky s místem trvalého pobytu mimo město Liberec, umístěné
k základnímu vzdělávání v základních školách zřizovaných statutárním městem Liberec. Jedná se o částku 7 011,68Kč na 1 žáka s místem trvalého pobytu v obci poskytovatele dotace na zabezpečení výdajů statutárního města Liberec na žáky s místem trvalého pobytu v jiných obcích, umístěné k základnímu vzdělávání v základních školách zřizovaných statutárním městem Liberec.
Návrh usnesení č. ZO/148/10/2015:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje dotaci na žáky s trvalým pobytem mimo město Liberec, umístěné
k základnímu vzdělávání v základních školách zřizovaných statutárním městem Liberec na výdaje na žáky ve výši
7 011,68- Kč na 1 žáka s místem trvalého pobytu v obci poskytovatele dotace.
Hlasování: pro 0/ proti 13 / zdrželi se 1/

8.

Usnesení č. ZO/148/10/2015 nebylo schváleno.

Projednání seznamu movitých věcí z hospodářské budovy – jedná se o seznam movitých věcí k vyřazení (viz příloha č. 15) a seznam movitých věcí určených k prodeji (viz příloha č. 16):
Starostka obce informovala, že tyto seznamy Rada obce Všelibice projednala a navrhla je ke schválení bez výhrad.
Zastupitelé požadují upřesnit termíny k prodeji movitých věcí. Pokud se movitá věc do 31.1.2016 neprodá, tak se
vyřadí likvidací.
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Návrh usnesení č. ZO/149/10/2015:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje Seznam movitých věcí k vyřazení a Seznam věcí určených k prodeji dle ceníku, který navrhl Finanční výbor, s tím, že pokud věci určené k prodeji nebudou do 31.1.2016 prodány, budou vyřazeny likvidací.
Hlasování: pro 14 / proti 0 / zdrželi se 0 /
9.

Usnesení č. ZO/149/10/2015 bylo schváleno.

Projednání převodu komunikace (viz příloha č.17):
Starostka obce citovala ze žádostí občanů o bezplatném převodu pozemků pro komunikaci p.p.č. 983/14, 946/2,
947, 983/8, 986/7, 986/2, 964/3, 964/6, 964/1, 964/5, 963/17, 949, 952/3 k.ú. Všelibice. Vysvětlila přibližný postup
při zaměřování a převodů pozemků.
Návrh usnesení č. ZO/150/10/2015:
Zastupitelstvo obce Všelibice souhlasí se zaměřením a oddělením pozemků p.p.č. 983/14, 946/2, 947, 983/8, 986/7,
986/2, 964/3, 964/6, 964/1, 964/5, 963/17, 949, 952/3 k.ú. Všelibice za účelem bezplatného převodu pozemků pro
komunikaci do vlastnictví obce Všelibice.
Hlasování: pro 14 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. ZO/150/10/2015 bylo schváleno.

10. Různé:
a) Starostka obce informovala o změněné pracovní době pobočky Česká pošta ve dnech 23.11. – 27.11.2015. Bude
otevřeno v dopoledních hodinách od 8.00 – 11.15 hod.
b) Starostka obce dále upozornila za svoz komunálního odpadu o vánočních svátcích a o svozu KO v roce 2016 - bude
zachován 14-ti denní cyklus svozu (viz příloha č. 18).
c) Starostka obce upozornila na Svoz nebezpečných odpadů, který proběhne 21. listopadu 2015 v obcích Roveň,
Všelibice, Malčice a Vrtky.
d) Starostka obce informovala, že SDH Březová sbírá elektrospotřebiče do konce listopadu.
Starostka obce schůzi ukončila v 20.23 hod.
Všelibice, 16.listopadu 2015
Zapsala:

Jana Sadílková

……………………………………….

Zápis ověřili: Dalibor Binter

……………………………………….

Jiří Müller

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

….…………………………………….

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