OBEC VŠELIBICE
Zastupitelstvo obce Všelibice
Zápis č. 23 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všelibice,
které se konalo v pondělí 18. prosince 2017 od 19:00 hodin v Kulturní místnosti ve Všelibicích.
Veřejného zasedání se zúčastnilo dle přiložené prezenční listiny:
13 zvolených členů OZ, 2 byli omluveni (Mgr. Rybář Ondřej, Ing. Slavíková Magdaléna)
4 občané
Program:
1. Zahájení, zpráva o činnosti obecní rady a vyřízení připomínek
2. Interpelace členů obecního zastupitelstva
3. Žádost Českého svazu včelařů z.s.
4. Projednání vyhlášky o poplatku za komunální odpad
5. Projednání odměn zastupitelů obce
6. Projednání systému náležité péče
7. Projednání rozpočtu obce Všelibice na rok 2018
8. Rozpočtové opatření č. 6/2017
9. Zpráva o stavu požární ochrany
10. Různé
Zahájení zasedání zastupitelstva obce:
Jednání zahájila a řídila Bc. Martina Sluková, starostka. Přivítala přítomné členy zastupitelstva, občany a hosty, 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 Janu Sadílkovou. Nikdo neměl jiný návrh.
Dále navrhla ověřovatele zápisu Dalibora Bintera a Jiřího Müllera.
Návrh usnesení č. ZO/306/23/2017:
Zastupitelstvo obce Všelibice volí ověřovatele zápisu Dalibora Bintera a Jiřího Müllera.
Hlasování: pro 13 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. ZO/306/23/2017 bylo schváleno.

Schválení programu jednání zastupitelstva obce:
Bc. Martina Sluková přednesla program tak, jak byl uveřejněn na pozvánce.
Návrh usnesení č. ZO/307/23/2017:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje program veřejného zasedání.
Hlasování: pro 13 / proti 0 / zdrželi se 0 /
1.

Usnesení č. ZO/307/23/2017 bylo schváleno.

Zpráva o činnosti Rady obce Všelibice (viz příloha č. 2):
Starostka obce přečetla zprávu o činnosti Rady obce Všelibice za období 30. 9. 2017 – 18. 12. 2017.
Připomínky z minulého VZOZ: vyřízeny na minulém VZOZ.
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2.

Interpelace členů obecního zastupitelstva:
Žádné nebyly.

3.

Žádost Českého svazu včelařů (viz. příloha č. 3):
Starostka přečetla žádost Českého svazu včelařů z.s. o finanční příspěvek na oslavy založení svazu pro rok 2018.
Starostka navrhla příspěvek ve výši 3.000,-Kč z rozpočtu obce na základě darovací smlouvy. Zdeněk Česák chtěl vědět, kolik včelařů je z naší obce. Starostka uvedla, že se jedná o 11 členů.
Návrh usnesení č. ZO/308/23/2017:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje finanční příspěvek na základě darovací smlouvy ve výši 3.000,-Kč a pověřuje starostku k podpisu této smlouvy.
Hlasování: pro 13 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. ZO/308/23/2017 bylo schváleno.

4. Projednání vyhlášky o poplatku za komunální odpad (viz příloha č. 4):
Starostka informovala, že ke zvýšení poplatků dochází po 3 letech. Důvodem je zdražení svozu komunálního odpadu
u svozové firmy.
V 19:19 hod se dostavila zastupitelka Ing. Magdaléna Slavíková.
Tato vyhláška nahrazuje vyhlášku Obce Všelibice č. 4/2014 ze dne 18. 12. 2014.
Návrh usnesení č. ZO/309/23/2017:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Všelibice č. 1/2017 o poplatku za komunální
odpad.
Hlasování: pro 13 / proti 0 / zdrželi se 1 /

Usnesení č. ZO/309/23/2017 bylo schváleno.

5. Projednání odměn zastupitelů obce Všelibice (viz příloha č. 5):
Starostka informovala zastupitele o nařízení vlády č. 318/2017, které mění maximální možnou výši měsíčních odměn za funkce neuvolněným členům zastupitelstev územních samosprávných celků s účinností od 1. 1. 2018. Případné navýšení bude třeba zahrnout do rozpočtu.
Filip Kolomazník navrhl, aby výše odměn zůstala beze změn, tj. měsíční odměna ode dne 1.1.2018 bude ve výši:
místostarosta obce: 4.537,-Kč; člen rady obce: 1.580,-Kč; předseda výboru obce nebo komise rady obce: 1.340,-Kč;
člen výboru obce nebo komise rady obce: 1.030,-Kč; člen zastupitelstva obce: 460,-Kč.
Návrh usnesení č. ZO/310/23/2017:
Zastupitelstvo obce Všelibice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a nařízení vlády č. 318/2017
Sb. stanoví měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto:
místostarosta obce: 4.537,-Kč, člen rady obce: 1.580,-Kč, předseda výboru obce nebo komise rady obce: 1.340,-Kč,
člen výboru obce nebo komise rady obce: 1.030,-Kč, člen zastupitelstva obce bez dalších funkcí: 460,- Kč.
Zastupitelstvo obce Všelibice v souladu s § 77 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích, a nařízením vlády
č. 318/2017 Sb. stanoví, že měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat od 1. 1. 2018.
Hlasování: pro 12 / proti 0 / zdrželi se 2 /

Usnesení č. ZO/310/23/2017 bylo schváleno.
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6. Projednání systému náležité péče (viz příloha č. 6):
Starostka obce informovala, že dokument systém náležité péče (SNAP), musí vést každá obec, která uvádí jakékoliv
dřevo na trh. Jednou ze základních povinností je 1x ročně hodnotit SNAP. Dle doporučení odborného lesního hospodáře René Jarolímka, je SNAP vyhovující a není třeba ho měnit.
Návrh usnesení č. ZO/311/23/2017:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje systém náležité péče v předloženém znění.
Hlasování: pro 14 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. ZO/311/23/2017 bylo schváleno.

7. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2018 (viz příloha č. 7):
Navržený rozpočet příjmů a výdajů na rok 2018 byl zveřejněn na úřední desce a na internetových stránkách obce
od 2. 12. 2017 do 18. 12. 2017. Navržený rozpočet je schodkový.
Navržený rozpočet se navýšil v příjmové části u položky dotace na výkon státní správy na 111.600,-Kč.
Celkové rozpočtované příjmy před úpravou:
7.945.841,-Kč.
Celkové rozpočtované příjmy po úpravě:
7.951.441,-Kč.
Dále v návrhu rozpočtu obce změnil paragraf 2292 Dopravní obslužnost na paragraf 2293 Dopravní obslužnost autobusová. Částka zůstává stejná.
Celkové rozpočtované výdaje:
18.020.500,-Kč.
Schodek v rozpočtu ve výši 10.069.059,-Kč bude hrazen ze zůstatku z minulých období (pol. 8115).
Návrh usnesení č. ZO/312/23/2017:
ZO Všelibice schvaluje po projednání schodkový rozpočet obce Všelibice na rok 2018.
Hlasování: pro 9 / proti 0 / zdrželi se 5 /

Usnesení č. ZO/312/23/2017 bylo schváleno.

8. Rozpočtové opatření č. 6/2017 (viz příloha č. 8):
Návrh rozpočtového opatření přečetla Jana Sadílková. Týká se příjmů dotací do konce letošního roku.
Návrh usnesení č. ZO/313/23/2017:
Zastupitelstvo obce Všelibice po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2017.
Hlasování: pro 14 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. ZO/313/23/2017 bylo schváleno.

9. Zpráva o stavu požární ochrany (viz příloha č. 9):
Zprávu přečetl velitel výjezdové jednotky Jiří Müller. Informoval o uskutečněných výjezdech jednotky dobrovolných
hasičů obce. V roce 2017 bylo 16 výjezdů, všechny se týkaly odstranění nebezpečných stavů na komunikacích.
Starostka obce poděkovala hasičům za jejich práci.
10. Různé:
• Starostka obce pozvala občany na pondělí 25. 12. 2017 ke kapličce, kde se uskuteční akce Půjdeme spolu k
Betlému. Dále pozvala občany na Hasičský ples, který bude 13. 1. 2018, dále na Myslivecký ples 27. 1. 2018
a Obecní ples, který proběhne 3. 3. 2018.
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Diskuze:
• Do diskuze se přihlásil
, který přinesl vytištěnou kroniku obce Všelibice za roky 2011, 2012,
2013 a 2014. Informoval zastupitele, proč ji přinesl až nyní, přiblížil obtížné získávání podkladů a další překážky při dokončení zápisů do kroniky. Dále popřál všem hezké Vánoce a hodně štěstí a zdraví do nového roku.
• Odborný lesní hospodář René Jarolímek informoval o škodách, které způsobil velký vítr v posledních dnech.
Obec má přibližně 100 m³ dřeva k vytěžení v polomech.
Starostka obce popřála všem příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší do nového roku. Schůzi ukončila
v 20:10 hod.
Všelibice, 18. prosince 2017

Zapsala:

Jana Sadílková

……………………………………….

Zápis ověřili: Dalibor Binter

……………………………………….

Jiří Müller

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

……………………………………….

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