Zápis a usnesení z 35. zasedání Rady obce Všelibice
ze dne 28. 3. 2017
35. zasedání Rady obce Všelibice ve volebním období 2014-2018 se konalo dne 28. 3. 2017 od 18.00 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.
10.
11.

Zahájení a schválení programu zasedání a ověřovatele zápisu
Projednání pronájmu pozemku
Žádosti o finanční podporu – RNDr. D. Rubáš, Hospic sv. Zdislavy
Žádost o vyjádření podpory - Snílkův dům na půl cesty
Informace EKO-KOM
Žádost o zprovoznění p. p. č. 1314 v k. ú. Malčice
Budíkovské slavnosti
Výběr dodavatele přípravy zakázky mateřské školy
Žádost o výměnu mrazáku v KD Všelibice
Projednání dodatku ke smlouvě s firmou Schindler CZ a.s.
Různé

Schůzi zahájila a řídila starostka Bc. Martina Sluková, zapisovatelkou byla jmenována Denisa Jandusová, ověřovatelkou
Ing. Klára Rubášová.
K bodu č. 1:
Starostka obce přednesla body programu pro zasedání rady obce. Navrhla usnesení:
Návrh usnesení č. RO/267/35/2017
Rada obce schvaluje program 35. zasedání rady obce.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/267/35/2017 bylo schváleno.

Rada obce provedla kontrolu usnesení z 34. zasedání RO.
K bodu č. 2:
Projednání pronájmu pozemku
Rada obce na minulém zasedání souhlasila s vyhlášením záměru pronájmu části p. p. č. 479/1 v k. ú. Přibyslavice o
výměře 255 m2 ve vlastnictví obce Všelibice a to za částku 3,- Kč/1m²/ rok. Záměr pronájmu byl schválen radou obce
č. usnesení RO/262/34/2017. Do dnešního dne přišla jedna nabídka a to od paní Martiny Jiránkové.
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Návrh usnesení č. RO/268/35/2017
Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část p. p. č. 479/1 v k. ú. Přibyslavice u Všelibic za cenu 3,- Kč
za 1m2 a rok o výměře 255m2 s Martinou Jiránkovou, nar.15.2.1975, bytem Vrtky 30, 46348 Všelibice, na dobu
neurčitou a pověřuje starostku k jejímu podpisu.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/268/35/2017 bylo schváleno.

K bodu č. 3:
Žádosti o finanční podporu
• Žádost pana RNDr. Dominika Rubáše
Ing. Klára Rubášová upozornila na možný střet zájmu vzhledem k příbuzenskému vztahu s žadatelem. Rada neshledala
důvody pro vyloučení Ing. Kláry Rubášové z jednání.
Starostka informovala členy rady o žádosti na finanční podporu vydání knihy „Přírodní klenoty Podještědí – obrazový
průvodce krajinou“. V publikaci budou informace i z nejbližšího okolí Všelibic – prameny a studánky, památné stromy,
vodní toky, skalní útvary atd. Kniha bude obsahovat např. letecké fotografie krajiny Všelibicka. RNDr. D. Rubáš nabízí
možnost představení publikace po jejím vydání formou besedy ve Všelibicích.
Návrh usnesení č. RO/269/35/2017
Rada obce po projednání schvaluje příspěvek na vydání publikace ve výši 5.000,-Kč a pověřuje starostku k podpisu
darovací smlouvy.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/269/35/2017 bylo schváleno.

• Žádost Hospice sv. Zdislavy
Rada obce se seznámila s žádostí Hospice sv. Zdislavy o finanční příspěvek. Vzhledem k zajišťovaným službám požadují
příspěvek ve výši 5,-Kč na obyvatele obce. V našem případě se tedy jedná o částku 2.725,-Kč. Starostka upozornila, že
nemáme v rozpočtu vyčleněny prostředky na hospicovou péči a o případném příspěvku musí rozhodnout
zastupitelstvo obce rozpočtovým opatřením.
Návrh usnesení č. RO/270/35/2017
Rada obce po projednání bere na vědomí žádost Hospice sv. Zdislavy a doporučuje zastupitelstvu obce ke
schválení.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/270/35/2017 bylo schváleno.

• Žádost Stopy v krajině, z.s.
Rada obce se seznámila s žádostí spolku o finanční příspěvek na Festival Karoliny Světlé ve výši 5.000,-Kč.
Návrh usnesení č. RO/271/35/2017
Rada obce po projednání zamítá žádost.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/271/35/2017 bylo schváleno.

K bodu č. 4:
Žádost o vyjádření podpory - Snílkův dům na půl cesty o.p.s.
Rada obce se seznámila s žádostí o vyjádření podpory k poskytované sociální službě Snílkova domu na půl cesty
vyplněním formuláře.
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Návrh usnesení č. RO/272/35/2017
Rada obce po projednání bere na vědomí žádost o vyjádření podpory - Snílkův dům na půl cesty o. p. s.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/272/35/2017 bylo schváleno.

K bodu č. 5:
Informace EKO-KOM
Rada obce se seznámila s výší odměn za vytříděné množství odpadu za období 1.10.-31.12.2016 v naší obci. Odměna
celkem činila 11.503,54Kč.
Návrh usnesení č. RO/273/35/2017
Rada obce po projednání bere informace na vědomí.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/273/35/2017 bylo schváleno.

K bodu č. 6:
Žádost o zprovoznění p. p. č. 1314 v k .ú. Malčice
Starostka informovala o žádosti paní PhDr. Ivany Machové o zprovoznění komunikace na p. p. č. 1314 v k. ú. Malčice
u Všelibic. Důvodem žádosti je nemožnost přístupu k její nemovitosti.
Návrh usnesení č. RO/274/35/2017
Rada obce po projednání bere žádost na vědomí a doporučuje zastupitelstvu se jí zabývat.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/274/35/2017 bylo schváleno.

K bodu č. 7:
Budíkovské slavnosti
Občané Budíkova mají zájem si připomenout 520 let od založení Budíkova. Navržen je termín 29.7.2017. Již také
proběhla první schůzka s občany se záměrem zjistit, jaké mají představy o konání těchto oslav. Sponzorsky je zajištěno
zapůjčení podia včetně zvukové a světelné techniky s obsluhou. Nabízí se tak možnost upořádání pestrého kulturního
programu. Z oslav 500 let zůstaly v rozpočtu obce finanční prostředky ve výši 23.490,-Kč, které byly přislíbeny,
k opětovnému použití ve prospěch Budíkova. Starostka navrhuje v rozpočtu vyčlenit celkové prostředky ve výši
50.000,-Kč.
Návrh usnesení č. RO/275/35/2017
Rada obce po projednání souhlasí s upořádáním Budíkovských slavností a doporučuje zastupitelstvu vyčlenit
finanční prostředky na tuto akci.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/275/35/2017 bylo schváleno.

K bodu č. 8:
Výběr dodavatele přípravy zakázky a architektonické studie mateřské školy (předprojekční práce)
Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo obce má záměr výstavby nové mateřské školy, tak starostka obce podnikla první
kroky k realizaci tohoto záměru, včetně návštěvy obdobně revitalizované mateřské školy. Zastupitelstvo obce plánuje
tuto akci financovat dotačním titulem, k němuž je potřeba mít zažádáno o stavební povolení. Pro vydání stavebního
povolení je nutné předložit projektovou dokumentaci, která bude vysoutěžena. Nicméně před vlastním započetím
soutěže je důležité mít tzv. předprojektovou přípravu. Proto byla oslovena architektonická kancelář, která má
dostatečné zkušenosti s výstavbami a revitalizacemi mateřských škol obdobného typu. Zároveň s tím byly provedeny
dva nezávislé odhady ceny za tyto předprojektové práce, které vychází z ceníku honorářů architektů a projektantů pro
pozemní stavby. Odhadovaná částka výstavby je 10.000.000,-Kč z čehož vychází, že cena za předprojektovou přípravu
by se měla pohybovat v rozmezí 125.440,-Kč až 152.460,-Kč bez DPH. Havlis & Partner architekti s.r.o. nabídl cenu
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129.700,-Kč bez DPH, kterou lze považovat za relevantní v místě a v čase. Rada po projednání a s přihlédnutím ke
specializaci architektonické kanceláře a k předloženým referenčním projektům navrhuje v tomto smyslu přijmout
usnesení.

Návrh usnesení č. RO/276/35/2017
Rada obce po projednání souhlasí se zadáním přípravy zakázky a architektonické studie mateřské školy firmě
Havlis & Partner architekti s.r.o za nabízenou cenu a pověřuje starostku k podpisu smlouvy o dílo.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/276/35/2017 bylo schváleno.

K bodu č. 9:
Žádost o výměnu šuplíkového mrazáku v KD Všelibice
Starostka informovala o žádosti paní Hany Želechovské na výměnu mrazáku v KD Všelibice. Stávající mrazák je
zastaralý, nedovírají – netěsní jeho dveře.
Návrh usnesení č. RO/277/35/2017
Rada obce po projednání schvaluje finanční prostředky ve výši max. 8000,- Kč na nákup nového mrazáku.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/277/35/2017 bylo schváleno.

K bodu č. 10:
Žádost firmy Schindler s.r.o. – dodatek servisní smlouvy
Rada obce se seznámila s návrhem dodatku k servisní smlouvě s firmou Schindler s.r.o. Firma Schindler nám servisuje
výtah v kulturním domě.
Návrh usnesení č. RO/278/35/2017
Rada obce po projednání schvaluje dodatek k servisní smlouvě č. HS 127785.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/278/35/2017 bylo schváleno.

K bodu č. 11:
Různé
• Starostka informovala o dotaci z LK na obnovu vodohospodářské infrastruktury. Josef Sadílek navrhuje prověřit
možnosti spolufinancování prodloužení kanalizace.
• Starostka v souvislosti s plánovanou výstavbou mateřské školy informovala o procesu zápisu do rejstříku škol.
• Starostka informovala radu o službě Senior přeprava, která by v obci měla být dostupná od měsíce dubna 2017.
• Starostka informovala o dokončeném ošetření památné lípy.
• Starostka informovala o možnosti přihlásit naši obec do soutěže Vesnice roku.
• Knihovna Všelibice pořádá pro děti tradiční Noc s Andersenem, která se uskuteční v pátek 31.3.2017.
• Velikonoční dílna je plánována na neděli 9.4.2017.
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Příští RO se uskuteční ve středu 3. 5. 2017.
Na závěr starostka obce Bc. Martina Sluková poděkovala všem členům rady obce za účast na 35. zasedání Rady obce
Všelibice a jednání v 18.55 hodin ukončila.

Zapsala: Denisa Jandusová

……………………………………….

Zápis ověřila: Ing. Klára Rubášová

……………………………………….

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

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