OBEC VŠELIBICE
Zastupitelstvo obce Všelibice
Zápis č. 12 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všelibice,
které se konalo v pondělí 15. února 2016 od 19 hodin v Kulturní místnosti ve Všelibicích .
Veřejného zasedání se zúčastnilo dle přiložené presenční listiny:
12+2 přišli později (Jiří Müller, Mgr. Ondřej Rybář ) zvolených členů OZ (omluven - Dalibor Binter)
5 občanů + hosté: René Jarolímek
Program:
1. Zahájení, zpráva o činnosti obecní rady a vyřízení připomínek
2. Interpelace členů obecního zastupitelstva
3. Projednání prodeje a směny pozemků
4. Projednání smlouvy o dopravní obslužnosti
5. Projednání těžby a prodeje dřeva
6. Projednání odměn zastupitelů obce
7. Různé
8. 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 12 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 Josefa Lebedu a Markétu Koptíkovou.
Návrh usnesení č. ZO/159/12/2016:
Zastupitelstvo obce Všelibice volí ověřovatele zápisu Josefa Lebedu a Markétu Koptíkovou .
Hlasování: pro 12 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. ZO/159/12/2016 bylo schváleno.

Schválení programu jednání Zastupitelstva obce:
Bc. Martina Sluková navrhla přidat do programu body:
7.
Projednání Dohody o narovnání
8.
Rozpočtové opatření č. 1/2016
Návrh usnesení č. ZO/160/12/2016:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje upravený program veřejného zasedání.
Hlasování: pro 12 / proti 0 / zdrželi se 0 /
1.

Usnesení č. ZO/160/12/2016 bylo schváleno.

Starostka obce přečetla zprávu o činnosti rady obce Všelibice za období 15.12.2015 – 14.2.2016 (viz příloha č. 2):
Dotazy na práci rady - žádné nebyly.
V 19:14 h se dostavili zastupitelé Jiří Müller a Mgr. Ondřej Rybář, přítomno 14 zastupitelů.
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Připomínky z minulého VZOZ (konaného 15.12.2015):
Všechny byly vyřízeny na minulém VZOZ.
2.

Interpelace členů obecního zastupitelstva
Jiří Müller se dotázal na využití automobilu Rover. Tento dotaz se přesouvá do bodu Různé.

3. Projednání a schválení prodeje pozemků ve vlastnictví obce Všelibice:
a) Žádost
(viz příloha č. 3):
Variantu odprodej p.p.č. 1354/5 v k.ú. Březová u Všelibic, ostatní komunikace o výměře 515 m² ve vlastnictví obce
, o výměře
Všelibice a koupě p.p.č. 574 k.ú. Březová u Všelibic, trvalý travní porost ve vlastnictví
320 m² navrhla po poradě s právníkem starostka obce.
V případě směny pozemků je
ochoten případný rozdíl doplatit. Mgr. Rybář se otázal, zda je při
směně potřeba vyvěsit záměr prodeje? Starostka odpovídá, že ano.
Návrh usnesení č. ZO/161/12/2016:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje vyhlášení Záměru prodeje pozemku p.p.č. 1354/5 v k.ú. Březová u Všelibic,
ostatní komunikace o výměře 515 m² ve vlastnictví obce Všelibice, který souvisí se zájmem obce Všelibice získat pozemek p.p.č. 574 k.ú. Březová u Všelibic, trvalý travní porost ve vlastnictví
o výměře 320 m².
Hlasování: pro 13 / proti 0 / zdrželi se 1 /

Usnesení č. ZO/161/12/2016 bylo schváleno.

b) Žádost Radka Ludvíka, Všelibice, o odkup p.p.č. 963/37 k.ú. Všelibice, ostatní plocha o výměře 136 m² a části p.p.č.
1114/1 k.ú. Všelibice, ostatní komunikace přibližně o výměře 27 m² oboje ve vlastnictví obce Všelibice (viz příloha
č.4):
Chce narovnat stávající nesrovnalosti. Je ochoten případný převod pozemků včetně geometrického plánu uhradit.
Jitka Rybářová se otázala, zda na pozemcích je věcné břemeno. Ing. Slavíková se dotazuje, proč se nezveřejní záměr
hned na oba pozemky. Starostka odpovídá, že nezná výměru odděleného pozemku, protože není zaměřený.
Návrh usnesení č. ZO/162/12/2016:
Zastupitelstvo obce Všelibice souhlasí se zaměřením části p.p.č. 1114/1 k.ú. Všelibice, ostatní plocha, tak aby mohlo
dojít k jejímu rozdělení a následnému prodeji.
Hlasování: pro 13 / proti 0 / zdrželi se 1 /

Usnesení č. ZO/162/12/2016 bylo schváleno.

c) Žádost
, o odkup pozemků ve vlastnictví obce Všelibice p.p.č. 851/6 k.ú.
Všelibice, zahrada o výměře 327 m² a p.p.č. 864/1 k.ú. Všelibice, trvalý travní porost o výměře 187 m² (viz příloha
č.5):
Starostka uvádí, že se jedná se o pozemek v centru obce a je na něm autobusová čekárna.
Návrh usnesení č. ZO/163/12/2016:
Zastupitelstvo obce Všelibice zamítá Žádost o odkup pozemků ve vlastnictví obce p.p.č. 851/6 k.ú. Všelibice, zahrada
o výměře 327 m² a p.p.č. 864/1 k.ú. Všelibice, trvalý travní porost o výměře 187 m²
Hlasování: pro 13 / proti 0 / zdrželi se 1 /

Usnesení č. ZO/163/12/2016 bylo schváleno.
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d) Žádost
, o odkup pozemků ve vlastnictví obce Všelibice p.p.č. 962/2 k.ú. Všelibice,
ostatní plocha o výměře 418 m² a části pozemku p.p.č. 1115/1, k. ú Všelibice, ostatní komunikace o výměře cca
380 m² (viz příloha č.6) z důvodu scelování pozemků, které nyní vlastní:
Josef Lebeda upozornil na křížení budoucí cesty na Podborek s navrhovanými pozemky. Navrhuje počkat, až se
zaměří a vybuduje cesta na Podborek a potom se tím zabývat. Jitka Rybářová upozornila, že
nebude mít
vede ještě jiná obecní cesta. Filip
přístupovou cestu ke svému domu. Starostka odpovídá, že k domu
Kolomazník také upozorňuje, že někde v těchto místech vede veřejné osvětlení k Malčicím. ZO se tím nadále bude
zabývat.
Návrh usnesení č. ZO/164/12/2016:
Zastupitelstvo obce Všelibice bere na vědomí Žádost
ního šetření.
Hlasování: pro 14 / proti 0 / zdrželi se 0 /
4.

s tím, že bude rozhodnuto na základě míst-

Usnesení č. ZO/164/12/2016 bylo schváleno.

Projednání Smlouvy o dopravní obslužnosti (viz příloha č.7): Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti
Libereckého kraje pro rok 2016 č. OLP/2926/2015 na částku 50 490,- Kč.
Návrh usnesení č. ZO/165/12/2016:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro
rok 2016 č. OLP/2926/2015 a pověřuje starostku k jejímu podpisu.
Hlasování: pro 14 / proti 0 / zdrželi se 0 /

5.

Usnesení č. ZO/165/12/2016 bylo schváleno.

Projednání těžby a prodeje dřeva (viz příloha č.8):
Zastupitelé se s konkrétními porosty seznámili na pracovní poradě. Na lesního odborného hospodáře obce René Jarolímka žádné dotazy nebyly.
Návrh usnesení č. ZO/166/12/2016:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje vyhlášení Výzvy na těžbu dřeva.
Hlasování: pro 14 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. ZO/166/12/2016 bylo schváleno.
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6.

Projednání odměn zastupitelů obce (viz příloha č. 9): dle nařízení vlády č. 352/2015 se měnila maximální možná výše
měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstev územních samosprávných celků o 3% s účinností od 1.1.2016.
Filip Kolomazník navrhl, aby odměny zůstaly ve stejné výši jako dosud – nenavyšovat.
Návrh usnesení č. ZO/167/12/2016:
Zastupitelstvo obce Všelibice po projednání schvaluje ponechání měsíčních odměn ve stejné výši.
Hlasování: pro 14 / proti 0 / zdrželi se 0 /

7.

Usnesení č. ZO/167/12/2016 bylo schváleno.

Projednání Dohody o narovnání (viz příloha č. 10): jedná se o dohodu mezi obcí Všelibice a
, ukončil
nájem části hospodářské budovy MŠ k 31.12.2015. Z bývalé Nájemní smlouvy vyplývá, že má dojít k narovnání v případě ukončení nájmu, protože došlo k investicím ve stavební části potřebné ke kolaudaci. Na základě předložených
dokladů se dospělo k určité částce. Starostka cituje z Dohody. Filip Kolomazník navrhuje přidat bod VIII. Dohoda byla
schválena zastupitelstvem obce Všelibice na zasedání dne … č. usnesení …. Hned upraveno znění Dohody o tento bod.
Návrh usnesení č. ZO/168/12/2016:
Zastupitelstvo obce Všelibice po projednání schvaluje upravenou Dohodu o narovnání mezi obcí Všelibice a
a pověřuje starostku jejím podpisem.
Hlasování: pro 12 / proti 0 / zdrželi se 2 /

8.

Usnesení č. ZO/168/12/2016 bylo schváleno.

Projednání Rozpočtového opatření č. 1/2016 (viz příloha č. 11):
Návrh rozpočtového opatření přečetla Jana Sadílková.
Výdaj - Proplacení částky z Dohody o narovnání mezi obcí Všelibice. Příjem - dotace z lesnického fondu LK č. sml.
OLP/3621/2015 částka 5 520,- Kč a dotace z lesnického fondu LK č. sml. OLP/3620/2015 částka 21 200,- Kč
Návrh usnesení č. ZO/169/12/2016:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2016.
Hlasování: pro 13/ proti 0 / zdrželi se 1 /

Usnesení č. ZO/169/12/20116 bylo schváleno.

9. Různé:
a) Starostka obce informovala, že se obec stane plátcem DPH. Byla podána registrace k DPH za obec Všelibice.
b) Jiří Müller se dotazoval na automobil Rover ve vlastnictví obce – proč mít 2 auta, když se koupila Gazella bio. Starostka
obce do příštího veřejného zasedání zjistí, kolik stojí provoz Roveru.
c) Starostka obce informovala o provedeném zaměření pozemků v Lískách včetně geometrického plánu, výměra cca
590 m² – věc: Žádost
.
d) Starostka obce informovala o zaměření budoucí cesty Pod Borkem – proběhlo zatím informační zaměření s předběžnou trasou cesty. Teď se s tím majitelé pozemků seznamují. Ing. Slavíková se ptá, zda se majitelé pozemků budou
vyjadřovat písemně. Starostka odpovídá, že ano. A poté teprve dojde ke skutečnému zaměření.
e) Václav Růta ml. se dotázal, jak je to teď s pronájmem části hospodářské budovy. Rada schválila pronájem části hospodářské budovy na základě Žádosti o pronájem od
Nájem na dobu určitou od 1.3.2016
– 31.12.2016 se specifikovanou činností ve smlouvě. Jitka Rybářová upozornila na to, že schvalovala pronájem ne
firmě WOOD WORKSHOP s.r.o. , ale
osobně. Firma vznikla až po schůzce Rady obce. Chce to projednat
ještě jednou v Radě.
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f)

Václav Růta ml. upozornil, že se ještě nevyčistila pomalovaná zeď na hospodářské budově ve Všelibicích. Starostka
uvádí, že bude napraveno za příznivějšího počasí.
Starostka obce schůzi ukončila v 20.40 hod.
Všelibice, 15.února 2016 2015

Zapsala:

Jana Sadílková

Zápis ověřili: Markéta Koptíková
Josef Lebeda

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

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

…………………………………….….
Bc. Martina Sluková
Starostka
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