Zápis a usnesení z 21. zasedání Rady obce Všelibice
ze dne 6. 4. 2016
21. zasedání Rady obce Všelibice ve volebním období 2014-2018 se konalo dne 6. 4. 2016 od 19.00 hodin na Obecním
úřadě ve Všelibicích.
Přítomni: Denisa Jandusová, Ing. Klára Rubášová, Jitka Rybářová, Josef Sadílek, Bc. Martina Sluková
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení a schválení programu zasedání a ověřovatele zápisu
Vyhlášení výzvy na výběr dodavatele WC v KD
Vyhlášení výzvy na výběr dodavatele střechy pro Lísky
Směrnice k DPH
Poptání dodavatelů „tepelných štítků“
Znovu projednání žádosti G 300
Nabídka Mgr. Muchy na způsob úhrady právních služeb pro obec
Možnost dotace na hasičské auto DA, výběr projektanta
Různé

Schůzi zahájila a řídila starostka Bc. Martina Sluková, zapisovatelkou byla jmenována Denisa Jandusová a
ověřovatelkou zápisu Jitka Rybářová
K bodu č. 1:
Starostka obce přednesla body programu pro zasedání rady obce. Navrhla usnesení:
Návrh usnesení č. RO/165/21/2016
Rada obce schvaluje program 21. zasedání rady obce.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/165/21/2016 bylo schváleno.

Rada obce provedla kontrolu usnesení z 20. zasedání RO.
Rada obce následně projednala další body programu.
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K bodu č. 2:
Vyhlášení výzvy na výběr dodavatele WC v KD
Zastupitelstvo obce se na pracovní poradě seznámilo s projektovou dokumentací na opravu WC v kulturním domě
ve Všelibicích. Proto starostka navrhuje radě vyhlášení výzvy na dodavatele. Paní Jitka Rybářová navrhuje se na
realizaci maximálně podílet. Nakoupit tedy nejdříve veškerý materiál a následně vyhlásit výběrové řízení na
provedení prací. Starostka dala hlasovat nejdříve o protinávrhu.
Návrh usnesení č. RO/166/21/2016
Rada obce po projednání schvaluje nákup veškerého materiálu a zařízení podle projektové dokumentace
následné vyhlášení výběrového řízení na opravu WC v KD.
Hlasování: pro 1 / proti 4 / zdrželi se 0 /

a

Usnesení č. RO/166/21/2016 nebylo schváleno.

Starostka informovala, že v současné době konzultuje s naším právníkem znění smlouvy o dílo. Jakmile bude
smlouva připravena, může se výzva zveřejnit.
Návrh usnesení č. RO/167/21/2016
Rada obce po projednání schvaluje vyhlášení výzvy na dodavatele opravy WC v KD dle projektové dokumentace.
Hlasování: pro 4 / proti 1 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/167/21/2016 bylo schváleno.

K bodu č. 3
Vyhlášení výzvy na výběr dodavatele střechy pro Lísky.
Zastupitelstvo obce se na pracovní poradě seznámilo s projektovou dokumentací na opravu střechy v pohostinství
v Lískách. Proto starostka navrhuje radě vyhlášení výzvy na dodavatele. Smlouva o díle je i v tomto případě
konzultována s právníkem.
Návrh usnesení č. RO/168/21/2016
Rada obce schvaluje zadání opravy vyhlášením výzvy na dodavatele opravy střechy v pohostinství v Lískách dle
projektové dokumentace.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/168/21/2016 bylo schváleno.

K bodu č. 4
Směrnice k DPH
Obec Všelibice se stala plátcem DPH, proto starostka seznámila členy rady se směrnicí k DPH a navrhuje její
schválení. Směrnice především specifikuje případy, ve kterých se bude (nebude) DPH připočítávat.
Návrh usnesení č. RO/169/21/2016
Rada obce po projednání schvaluje směrnici k DPH.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/169/21/2016 bylo schváleno.
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K bodu č. 5
Poptání dodavatelů „tepelných štítků“
Starostka informovala o povinnosti mít průkazy energetické náročnosti u obecních budov. Proto navrhuje schválit
poptávací řízení pro zpracovatele průkazů energetické náročnosti. Následně pak doporučit zastupitelstvu, aby se
touto problematikou zabývalo.
Návrh usnesení č. RO/170/21/2016
Rada obce po projednání schvaluje poptání dodavatelů průkazů energetické náročnosti budov pro obecní budovy.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/170/21/2016 bylo schváleno.

K bodu č. 6
Znovu projednání žádosti spolku G 300
Rada se na minulém zasedání zabývala žádostí spolku G 300 o finanční příspěvek na Svatojánskou pouť. Bylo
rozhodnuto, aby si starostka vyžádala přesnější informace, k jakému účelu by finanční příspěvek byl použit.
Odpověď od spolku je však neurčitá : “příspěvek bude využit na program a technické prostředky“.
Návrh usnesení č. RO/171/21/2016
Rada obce po projednání schvaluje finanční příspěvek ve výši 5000,-Kč pro spolek G 300.
Hlasování: pro 0 / proti 5 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/171/21/2016 nebylo schváleno.

K bodu č. 7
Nabídka Mgr. Muchy na způsob úhrady
Starostka přednesla návrh uzavřít s Mgr. Muchou smlouvu o poskytování právních služeb. Mgr. Mucha s námi
spolupracuje především při vypracování smluv. Navrhovaná měsíční částka je 2000,- Kč (bez DPH). Rada po
projednání navrhuje uzavřít tuto smlouvu do konce roku 2016 a následně ji vyhodnotit.
Návrh usnesení č. RO/172/21/2016
Rada obce po projednání schvaluje uzavření smlouvy o poskytování právních služeb s Mgr. Muchou.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/172/21/2016 bylo schváleno.

K bodu č. 8
Možnost dotace na hasičské auto DA (dopravní automobil)
Starostka informovala o možnosti čerpání dotace na nové dopravní vozidlo pro hasičské jednotky. Jedná se o dotaci
z IROP a její výše je až 90%. Vzhledem k tomu, že současné dopravní vozidlo JSDHO je roku výroby 2006, dají se
předpokládat zvýšené náklady na údržbu tohoto automobilu. Proto starostka navrhuje začít v této záležitosti
jednat a poptat dodavatele žádosti a zadat zpracování žádosti.
Návrh usnesení č. RO/173/21/2016
Rada obce po projednání schvaluje poptání dodavatelů projektu žádosti na dotaci na hasičské auto a následné
zadání zpracování žádosti.
Hlasování: pro 3 / proti 1 / zdrželi se 1 /

Usnesení č. RO/173/21/2016 bylo schváleno.
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K bodu č. 8
Různé
• oprava kanalizace v hospodářské budově
Starostka informovala o stavu kanalizace v hospodářské budově. Při větších deštích se totiž voda vrací do části
kotelny v prvním pavilonu v hospodářské budově a následně dlouho trvá, než odteče. Kamerovými zkouškami bylo
zjištěno, že kanalizace je poškozená – popraskaná a prorostlá kořenovým systémem stromu. Oprava by byla velmi
nákladná. Řešením by bylo vyvedení nové „větve“ části kanalizace.

Návrh usnesení č. RO/174/21/2016
Rada obce po projednání bere na vědomí zprávu o stavu kanalizace u hospodářské budovy a navrhuje se touto
skutečností dále zabývat.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/174/21/2016 bylo schváleno.

• dřevo u hospodářské budovy
Myslivecký spolek Všelibice je ochoten převzít prkna, která jsou uskladněná u hospodářské budovy. Použil by je na
stavbu krmelců.
Návrh usnesení č. RO/175/21/2016
Rada obce po projednání schvaluje darování prken od hospodářské budovy Mysliveckému spolku Všelibice za
podmínky, že prkna budou v krátké době odvezena a místo přiměřeným způsobem vyčištěno, uklizeno.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

•

Usnesení č. RO/175/21/2016 bylo schváleno.

žádost pana Zdeňka Šubrta

Starostka seznámila členy rady s žádostí pana Šubrta o odkup obecních pozemků sousedících s jeho nemovitostí.
Rada nemůže sama o této žádosti rozhodnout, to smí pouze zastupitelstvo.
Návrh usnesení č. RO/176/21/2016
Rada obce po projednání bere žádost pana Zdeňka Šubrta na vědomí a dále ji bude řešit zastupitelstvo obce.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

•

Usnesení č. RO/176/21/2016 bylo schváleno.

Paní Jitka Rybářová informovala ve věci dlouhodobě trvajícího a vzrůstajícího problému úniku
hospodářských zvířat, ustájených v objektu bývalého kravína ve Vrtkách. Paní Jitka Rybářová uvádí, že se
chovatel hospodářských zvířat dopouští přestupků dle zákona č. 246/1992, kdy se v § 11 uvádí:
1) 1x denně prohlédnout v intenzivním chovu zvířata a odstranit v nejkratší možné době závady, aby
nebyla zvířata ohrožena na zdraví.
2) Chovatel je povinen učinit opatření nezbytná pro zabránění úniku hospodářských zvířat.
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Tyto přestupky projednává Magistrát města Liberce, odbor životního prostředí.
Dále § 27 – Přestupky: 3) Chovatel hospodářských zvířat se dopouští přestupku v bodu e) pokud
neučiní opatření nezbytná pro zabránění úniku zvířat.
Přestupky v oblasti nesprávného ustájení, výživy, týrání hospodářských zvířat řeší Krajská veterinární
správa v Liberci.

Příští RO se uskuteční ve středu 4. 5. 2016.
Na závěr starostka obce Bc. Martina Sluková poděkovala všem členům rady obce za účast na 21. zasedání Rady obce
Všelibice a jednání v 20.55 hod. ukončila.
Zapsala:

Denisa Jandusová

Zápis ověřila: Jitka Rybářová

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

……………………………………….

……………………………………….

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

5

