OBEC VŠELIBICE
Zastupitelstvo obce Všelibice
Zápis č. 26 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všelibice,
které se konalo v pátek 4. května 2018 od 20:00 hodin v Kulturní místnosti ve Všelibicích.
Veřejného zasedání se zúčastnilo dle přiložené prezenční listiny:
11 zvolených členů OZ + 4 omluveni (Markéta Koptíková, Radek Ludvík, Václav Růta, Jitka Rybářová)
2 občané
Program:
1. Zahájení, zpráva o činnosti obecní rady a vyřízení připomínek
2. Interpelace členů obecního zastupitelstva
3. Majetkové operace
4. Zřízení příspěvkové organizace
5. Projednání žádosti o dotaci
6. Rozpočtové opatření č. 3/2018
7. 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 11 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 Josefa Lebedu.
Návrh usnesení č. ZO/340/26/2018:
Zastupitelstvo obce Všelibice volí ověřovatele zápisu Dalibora Bintera a Josefa Lebedu.
Hlasování: pro 11 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. ZO/340/26/2018 bylo schváleno.

Schválení programu jednání zastupitelstva obce:
Bc. Martina Sluková přednesla program tak, jak byl uveřejněn na pozvánce.
Návrh usnesení č. ZO/341/26/2018:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje program veřejného zasedání.
Hlasování: pro 11 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. ZO/341/26/2018 bylo schváleno.

1.

Zpráva o činnosti rady obce Všelibice (viz příloha č. 2):
Starostka obce přečetla zprávu o činnosti Rady obce Všelibice za období 29. 3. 2018 – 4. 5. 2018.
Připomínky z minulého VZOZ: vyřízeny na minulém VZOZ.

2.

Interpelace členů obecního zastupitelstva:
Žádné nebyly.
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3. Majetkové operace (viz příloha č. 3 a č. 4):
a) Žádost
(viz příloha č. 3) – žádá o svolení k oddělení parcely p. p. č. 1007/2 v k. ú. Všelibice na
příjezdovou cestu k jeho parcele p. p. č. 1016/2 v k. ú. Všelibice. Zastupitelé považují za nevhodné budovat
vjezd hned u č.p. 68 ve Všelibicích. V tomto konkrétním místě se jedná o úzké místo a z p. p. č. 1007/2 by
zbyla malá část trojúhelníkového tvaru směrem k č. p. 69.
Návrh usnesení č. ZO/342/26/2018:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje oddělení parcely p. p. č. 1007/2 v k. ú. Všelibice.
Hlasování: pro 0 / proti 11 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. ZO/342/26/2018 nebylo schváleno.

Starostka obce bude dále jednat o tomto pozemku.
o narovnání stavu, odkup p. p. č. 963/37 a část p. p. č. 1114/7 k. ú. Všelibice (viz příloha
b) Žádost
č. 4): k tomuto bodu měla připomínku zastupitelka Denisa Jandusová, upozornila na skutečnost, že
je spolumajitelkou pozemku, který by měla obec odkoupit vzhledem k zajištění přístupu k rodinnému domu na Borku č. p. 56. Majitelé dosud jezdí po soukromém pozemku a potřebují příjezdovou cestu.
Obec by mohla tento pozemek směnit za pozemek požadovaný
. Případné rozdíly v ceně by
byly doplaceny.
Návrh usnesení č. ZO/343/26/2018:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k jednání s vlastníky za účelem směny části p. p. č. 280/3 k. ú. Březová,
ve vlastnictví
za p. p. č. 963/37 a části p. p. č. 1114/7 k. ú. Všelibice ve vlastnictví obce Všelibice.
Hlasování: pro 9 / proti 0/ zdrželi se 2 /

Usnesení č. ZO/343/26/2018 bylo schváleno.

4. Zřízení příspěvkové organizace (viz příloha č. 5):
Starostka obce informovala, že je potřeba zrušit usnesení č. ZO/297/21/2017 a schválit nové usnesení o zřízení
příspěvkové organizace s názvem Mateřská škola Všelibice s novou účinností. Pokud by se postavila škola a příspěvková organizace by nebyla zřízena, neobdrželi bychom od krajského úřadu (ze státního rozpočtu) finanční
prostředky na provoz školy. Starostka obce citovala ze Zřizovací listiny, kde součástí mateřské školy by bylo i zařízení školního stravování s vlastní kuchyní. Krajský úřad navrhuje stanovit maximální přípustný počet dětí v MŠ na
28.
Návrh usnesení č. ZO/344/26/2018:
Zastupitelstvo obce Všelibice ruší usnesení č. 297/21/2017.
Hlasování: pro 11 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. ZO/344/26/2018 bylo schváleno.
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Návrh usnesení č. ZO/345/26/2018:
Zastupitelstvo obce Všelibice rozhoduje o zřízení příspěvkové organizace s názvem Mateřská škola Všelibice, příspěvková organizace, která bude vykonávat činnost mateřské školy a školní jídelny s účinností k 1. 9. 2019, souhlasí se
zápisem mateřské školy s nejvyšším povoleným počtem dětí 28, a se zápisem školní jídelny s nejvyšším povoleným
počtem stravovaných 28, do rejstříku škol a školských zařízení, jejichž činnost bude vykonávat Mateřská škola Všelibice, příspěvková organizace s účinností k 1. 9. 2019, schvaluje úplné zřizovací listiny Mateřské školy Všelibice, příspěvková organizace, s účinností k 1. 9. 2019.
Hlasování: pro 11 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. ZO/345/26/2018 bylo schváleno.

5. Projednání žádosti o dotaci:
Starostka informovala o možnosti žádat o dotaci z IROP na stavbu mateřské školy ve Všelibicích, žádat je možné
v termínu od 10. 5. do 10. 8. 2018. Maximální výše, o kterou lze žádat, je 10 mil Kč.
Mgr. Ondřej Rybář se zeptal, zda existuje i varianta, která je levnější než je vyhotovený projekt. Starostka odpověděla, že jiný projekt nemáme. Tento projekt počítá se zbouráním všech původních pavilonů, s rekonstrukcí podsklepení a s výstavbou nové mateřské školy. Zastupitel Mgr. Ondřej Rybář navrhuje najít nový projekt za levnější
náklady. Josef Sadílek upozornil, že dnes existují i možnosti financování přes úvěr, což by pro obec bylo únosné.
Starostka dodala, že postavený objekt mateřské školy bude navazovat v budoucnu na plánovaný dům pro seniory,
a proto není možné stavět mateřskou školu jinou technologií. Starostka upozornila, že je možné i po schválení
dotace ještě od realizace mateřské školy ustoupit.
Návrh usnesení č. ZO/346/26/2018:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje podání žádosti do Místní akční skupiny Podještědí IROP infrastruktura pro
předškolní vzdělávání na projekt výstavby mateřské školy ve Všelibicích a bere na vědomí, že bude potřeba vyčlenit
vlastní finanční prostředky na spolufinancování.
Hlasování: pro 10 / proti 0 / zdrželi se 1 /

Usnesení č. ZO/346/26/2018 bylo schváleno.

6. Rozpočtové opatření č. 3/2018 (viz příloha č. 6):
Návrh rozpočtového opatření přečetla Jana Sadílková.
Návrh usnesení č. ZO/347/26/2018:
Zastupitelstvo obce Všelibice po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2018.
Hlasování: pro 11 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. ZO/347/26/2018 bylo schváleno.

7. Různé :
• Zdeněk Česák se zeptal na pozemky
, které jsou v zastavitelném území obce Všelibice. Do budoucna
plánuje výstavbu cesty tak, aby k pozemkům byl zajištěn přístup. Tato cesta by měla navazovat na obecní komunikaci.
• Jiří Müller vystoupil s dotazem, zda by byla možnost nechat provést na pozemku u požární nádrže zkušební
vrty na vodu, aby se zjistilo, zda by bylo možné čerpat vodu do požární nádrže odjinud než z potoka. Starostka zjistí orientační výši nákladů tohoto záměru.
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Starostka obce schůzi ukončila v 21:25 hod.
Všelibice, 4. května 2018

Zapsala:

Jana Sadílková

……………………………………….

Zápis ověřili: Dalibor Binter

……………………………………….

Josef Lebeda

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

……………………………………….

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