OBEC VŠELIBICE
Zastupitelstvo obce Všelibice
Zápis č. 17 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všelibice,
které se konalo v pondělí 19. prosince 2016 od 19:00 hodin v Kulturní místnosti Všelibice.
Veřejného zasedání se zúčastnilo dle přiložené prezenční listiny:
12 zvolených členů OZ (omluveni – Jiří Müller, Markéta Koptíková, Radek Ludvík)
3 občané
Program:
1. Zahájení, zpráva o činnosti obecní rady a vyřízení připomínek
2. Interpelace členů obecního zastupitelstva
3. Projednání rozpočtu obce Všelibice na rok 2017
4. Projednání nákupu radlice
5. Projednání příkazní smlouvy
6. Projednání rekonstrukce mostu
7. Projednání smlouvy o dopravní obslužnosti
8. Projednání pachtu pozemků
9. Projednání systému náležité péče
10. Rozpočtové opatření č. 5/2016
11. Zpráva o stavu požární ochrany
12. Různé
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 10 zastupitelů, což je nadpoloviční většina
členů zastupitelstva obce a zastupitelstvo je tak schopné přijímat usnesení.
Určila zapisovatelkou Janu Sadílkovou. Nikdo neměl jiný návrh.
Dále navrhla ověřovatele zápisu Dalibora Bintera a Václava Růtu.
Návrh usnesení č. ZO/243/17/2016:
Zastupitelstvo obce Všelibice volí ověřovatele zápisu Dalibora Bintera a Václava Růtu.
Hlasování: pro 10 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. ZO/243/17/2016 bylo schváleno.

V 19:06 h se dostavila zastupitelka Denisa Jandusová, přítomno 11 zastupitelů.
Schválení programu jednání zastupitelstva obce:
Bc. Martina Sluková navrhla změnu v programu:
Doplnit do programu bod 11: Projednání žádosti o příspěvek od MŠ Hlavice a další navazující body posunout o jednu
pozici.
Návrh usnesení č. ZO/244/17/2016:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje upravený program veřejného zasedání.
Hlasování: pro 11 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. ZO/244/17/2016 bylo schváleno.
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1.

Zpráva o činnosti rady obce Všelibice (viz příloha č.2 ):
Starostka obce přečetla zprávu o činnosti Rady obce Všelibice za období 21.9.2016 – 19.12.2016.
V 19:07 h se dostavil zastupitel Zdeněk Česák, přítomno 12 zastupitelů.

2.

Interpelace členů obecního zastupitelstva:
Žádné nebyly.

3.

Projednání rozpočtu obce Všelibice na rok 2017 (viz příloha č. 3):
Navržený rozpočet příjmů a výdajů na rok 2017 byl zveřejněn na úřední desce i na www. stránkách obce
od
1.12.2016 – 19.12.2016. Navržený rozpočet je vyrovnaný.
Navržený rozpočet příjmů se neupravoval – činí 7 914 456,-Kč.
Bc. Sluková navrhla opravit navržený rozpočet výdajů. Tj. snížit výdaje v paragrafu 3319 na částku 62.000,-Kč, zvýšit
výdaje v paragrafu 3392, ORJ 4 – Kulturní zařízení Vrtky 8 na 43.000,-Kč, dále do paragrafu 3635 dát částku 25.000,Kč, snížit výdaje v paragrafu 3639 – Komunální služby a úz. rozvoj na částku 1 492 956,-Kč, a dále navýšit výdaje
v paragrafu 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu na 504.000,- Kč.
Dalibor Binter se dotazoval, za kolik se prodalo v letošním roce dřevo? Starostka odpověděla – za 2 122 000,-Kč.
Václav Růta navrhuje zvýšit částku na Pohostinství Lísky na nová kamna. Tato záležitost se už projednávala v radě
obce a
zatím nová kamna odmítla.
Celkový rozpočet výdajů před úpravou : 7 914 456,-Kč.
Celkový rozpočet výdajů po úpravě:
7 914 456,-Kč.
Návrh usnesení č. ZO/245/17/2016:
ZO Všelibice schvaluje po projednání vyrovnaný rozpočet obce Všelibice na rok 2017.
Hlasování: pro 12 / proti 0 / zdrželi se 0 /

4.

Usnesení č. ZO/245/17/2016 bylo schváleno.

Projednání nákupu radlice:
Starostka obce uvedla, že radlici ke Gazele bio máme pouze zapůjčenou. Prodejce ji nabídl k odprodeji nebo ji chce
vrátit. Současná nabídka od prodejce činí 52.030,-Kč včetně DPH (cena bez DPH je 43.000,-Kč), původní cena byla
70.000,-Kč (cena bez DPH). Radlice se při protahování osvědčila a starostka doporučila schválit nákup a zahrnout ho
do rozpočtového opatření.
Návrh usnesení č. ZO/246/17/2016:
ZO Všelibice schvaluje nákup radlice za nabízenou cenu 52.030,-Kč včetně DPH.
Hlasování: pro 12 / proti 0 / zdrželi se 0 /

5.

Usnesení č. ZO/246/17/2016 bylo schváleno.

Projednání příkazní smlouvy (viz příloha č. 4):
Starostka obce informovala, že Gazela na bio svoz byla pořízena z dotace a udržitelnost projektu je 5 let. S tím souvisí
i zpracovávání tzv. monitorovacích zpráv a společnost BlueFort s.r.o., se kterou jsme na dotaci spolupracovali, nabízí
obci, že monitorovací zprávy bude vypracovávat za cenu 30.000,-Kč bez DPH na celé toto období. Starostka navrhla
schválit příkazní smlouvu s touto společností a zahrnout do rozpočtového opatření.
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Mgr. Ondřej Rybář se dotázal, zda tato cena odpovídá vykonané práci a co obnáší vyplnit několik formulářů a zda by
to šlo vyplnit bez nich.
Starostka odpovídá, že tato dotace je na vysokou částku a špatné vyplnění monitorovací zprávy by mělo za následek
vrácení celé dotace. Proto to chce svěřit firmě, která má větší zkušenosti s touto činností a je v projektu od začátku.
Návrh usnesení č. ZO/247/17/2016:
Zastupitelstvo obce Všelibice po projednání schvaluje uzavřít příkazní smlouvu s Bluefort s.r.o. a pověřuje starostku
tuto smlouvu uzavřít.
Hlasování: pro 10 / proti 0 / zdrželi se 2 /

6.

Usnesení č. ZO/247/17/2016 bylo schváleno.

Projednání rekonstrukce mostu:
Starostka obce informovala, že v letošním roce se nebylo schváleno uzavření smlouvy s dodavatelem na opravu
mostu v Podjestřábí. Tato akce měla být podpořena částkou 200.000,-Kč z dotace od Krajského úřadu Libereckého
kraje. Na žádost na opravu mostu se podařilo tyto prostředky převést do roku 2017 s termínem realizace opravy
mostu do 30.6.2017. Starostka navrhla vyhlásit výzvu na opravu mostu znovu se stanovením maximální výše opravy
400.000,-Kč. Chtěla by firmy obeslat ještě v letošním roce, aby si mohly práci na příští rok naplánovat.
Mgr. Ondřej Rybář nesouhlasí s navrženou maximální částkou 400 tis Kč a domnívá se, že tato oprava se dá udělat
mnohem levněji. Navrhuje změnit způsob provedení opravy. Zadat tuto zakázku jednotlivým řemeslníkům, kteří by
se na tom podíleli.
Dále se mu nelíbil způsob realizace akcí Dětské hřiště, oprava podlahy v Hasičské zbrojnici Všelibice a oprava střechy
v Lískách.
Václav Růta navrhuje odložit tuto záležitost na leden příštího roku a pak ji projednat znovu.
V 19:57 h odešel zastupitel Filip Kolomazník, přítomno 11 zastupitelů.

7.

Projednání smlouvy o dopravní obslužnosti (viz příloha č. 5):
Starostka informovala, že se jedná o tradiční smlouvu, kterou uzavírá obec s Krajským úřadem pro Liberecký kraj
pro zajištění dopravní obslužnosti. Rozdíl je v tom, že smlouva je uzavřena na období 2017-2019. Částka se bude
platit ročně.
Návrh usnesení č. ZO/248/17/2016:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje uzavřít Smlouvu o dopravní obslužnosti OLP/4314/2016 a pověřuje starostku
k jejímu podpisu.
Hlasování: pro 11 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. ZO/248/17/2016 bylo schváleno.

8. Projednání pachtu pozemků (viz příloha č. 6):
Starostka obce sdělila, že na základě žádosti Mysliveckého spolku Vrtky , zastupitelstvo obce schválilo vyhlášení záměru pachtu dne 20.9.2016 s tím, že Obec vyhlásila záměr pachtu části p.p.č. 780/4 , 779/1, 779/2 v k.ú. Benešovice
u Všelibic s tím že bude splněna podmínka, kdy pozemky budou využívány v souladu s nařízením vlády č. 30/2004 Sb.,
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o stanovení závazných pravidel finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, konkrétně s § 37 - Zlepšování životního prostředí zvěře, písm a) založení nebo údržba políček pro zvěř o max. výměře 1 ha
(tzv. zvěrčí políčka). Plodina zde nebude sklízena. Cena pachtovného by v tomto případě byla 0,-Kč. Starostka navrhla
uzavřít pachtovní smlouvu na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok tak, aby zemědělský pacht skončil koncem
pachtovního roku. Pachtovním rokem se rozumí období od 1. října do 30. září následujícího roku.
Návrh usnesení č. ZO/249/17/2016:
Zastupitelstvo obce Všelibice po projednání schvaluje uzavřít pachtovní smlouvu na části p.p.č. 780/4, 779/1, 779/2
v k.ú. Benešovice u Všelibic s Mysliveckým spolkem Vrtky na dobu neurčitou a pověřuje starostku k jejímu podpisu.
Hlasování: pro 11 / proti 0 / zdrželi se 0 /

9.

Usnesení č. ZO/249/17/2016 bylo schváleno.

Projednání Systému náležité péče (viz příloha č. 7):
Starostka obce sdělila, že je třeba tento dokument revidovat a konstatovat, zda došlo nebo nedošlo k některým změnám. Podle lesního odborného hospodáře obce Všelibice p. Jarolímka k žádným změnám nedošlo.
Návrh usnesení č. ZO/250/17/2016:
Zastupitelstvo obce Všelibice po projednání schvaluje Systém náležité péče beze změn.
Hlasování: pro 11 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. ZO/250/17/2016 bylo schváleno.

10. Rozpočtové opatření č. 5/2016 (viz příloha č. 8):
Návrh rozpočtového opatření přečetla Jana Sadílková.
Rozpočtové opatření se týká navýšení položek na odvod DPH, na sběr a svoz komunálních odpadů, na zdravotní péči.
Prostředky se převedou z položek, které nejsou vyčerpány.
Návrh usnesení č. ZO/251/17/2016:
Zastupitelstvo obce Všelibice po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2016.
Hlasování: pro 11 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. ZO/251/17/2016 bylo schváleno.

11. Projednání příspěvku pro MŠ Hlavice (viz příloha č. 9):
Starostka obce informovala, že MŠ Hlavice podala žádost o příspěvek na činnost. Tato žádost byla doručena dnes
19.12.2016. Starostka navrhuje částku 2.000,-Kč.
Návrh usnesení č. ZO/252/17/2016:
Zastupitelstvo obce Všelibice po projednání schvaluje uzavřít darovací smlouvu s MŠ Hlavice na částku 2.000,-Kč.
Hlasování: pro 11 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. ZO/252/17/2016 bylo schváleno.
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12. Zpráva o stavu požární ochrany (viz příloha č. 10):
Zprávu přečetla starostka obce a poděkovala hasičům za jejich práci.
13. Různé (viz příloha č. 11):
• Úřední hodiny o svátcích na obecním úřadě – otevřeno bude ve středu 28.12.2016 od 8:00 do 17:00 h.
Od 2.1.2017 budou obvyklé úřední hodiny.
• Přítomnost azbestu – proběhly zkoušky na přítomnost azbestu v hospodářské budově ve Všelibicích. Azbest se
potvrdil ve vnějším i ve vnitřním plášti.
• Zaměstnanec Roman Čermák informoval, že bude chtít v průběhu příštího roku ukončit pracovní poměr.
• Zprávu od lesního odborného hospodáře René Jarolímka o stavu oplocenek a výsadby přečetla starostka obce.
• Zdeněk Česák se dotázal, zda by se mohl v budoucnu koupit sypač na Gazellu? Starostka sdělila, že se tím zatím
nikdo nezabýval.
• Jitka Rybářová se otázala, zda se bude kupovat plošina na Gazelle. Starostka odpovídá, že tato plošina je drahá
a její provoz by se nevyplatil.

Starostka obce schůzi ukončila v 20.45 hod.
Všelibice, 19. prosinec 2016
Zapsala:

Jana Sadílková

……………………………………….

Zápis ověřili: Dalibor Binter

……………………………………….

Václav Růta

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

……………………………………….

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