OBEC VŠELIBICE
Zastupitelstvo obce Všelibice
Zápis č. 19 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všelibice,
které se konalo v úterý 28. března od 19:00 hodin v Kulturní místnosti Všelibice.
Veřejného zasedání se zúčastnilo dle přiložené prezenční listiny:
15 zvolených členů OZ
6 občanů
1 host – René Jarolímek – odborný lesní hospodář
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zahájení, zpráva o činnosti obecní rady a vyřízení připomínek
Interpelace členů obecního zastupitelstva
Projednání prodeje pozemků
Projednání těžby a prodeje dřeva
Projednání rekonstrukce mostu
Dopravní obslužnost
Projednání převodu pravomocí na radu obce
Projednání žádosti o dotaci
Rozpočtové opatření č. 2/2017
Různé

Zahájení zasedání zastupitelstva obce:
Jednání zahájila a řídila Bc. Martina Sluková, starostka. Přivítala přítomné členy zastupitelstva, občany a hosta, provedla kontrolu prezence.
Starostka konstatovala, že je dle prezenční listiny (viz příloha č. 1) přítomno všech 15 zastupitelů, zastupitelstvo je
tak schopné přijímat usnesení.
Určila zapisovatelkou Janu Sadílkovou. Nikdo neměl jiný návrh.
Dále navrhla ověřovatele zápisu Václava Růtu a Radka Ludvíka.
Návrh usnesení č. ZO/260/19/2017:
Zastupitelstvo obce Všelibice volí ověřovatele zápisu Václava Růtu a Radka Ludvíka.
Hlasování: pro 15 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. ZO/260/19/2017 bylo schváleno.

Schválení programu jednání zastupitelstva obce:
Bc. Martina Sluková přednesla program, tak jak byl uveřejněn na pozvánce:
Návrh usnesení č. ZO/261/19/2017:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje program veřejného zasedání.
Hlasování: pro 15 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. ZO/261/19/2017 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 9.2.2017 – 28.3.2017.
Připomínky z minulého VZOZ: Žádné nebyly.

2.

Interpelace členů obecního zastupitelstva:
Václav Růta se vyjádřil k bodu 5 dnešního jednání. Oznámil, že nebude hlasovat pro opravu mostu v Podjestřábí,
protože nesouhlasí se zadáním projektu.
Ing. Magdaléna Slavíková upozornila, že jsou na webových stránkách obce Všelibice zveřejněné ještě loňské kulturní
akce. Je potřeba obsah aktualizovat.

3. Projednání prodeje pozemků (viz příloha č. 3,4,5):
a) Žádost pana Romana Chladného, Všelibice, odkup pozemku p. p. č. 405/4, trvalý travní porost, k. ú. Všelibice
o výměře 153 m² ve vlastnictví obce Všelibice.
b) Žádost manželů Trepákových, Mladá Boleslav, odkup části pozemku p. p. č . 1348/1, ostatní plocha, k. ú. Březová
u Všelibic o výměře 121,2 m² ve vlastnictví obce Všelibice. Zaměření a vklad do katastru nemovitostí jsou ochotni
uhradit.
c) Žádost pana Michala Häckla, Praha 2, odkup části pozemků p. p. č . 1112/3, trvalý travní porost, p.p.č. 1373/1,
ostatní plocha, p.p.č. 1390, ostatní plocha, jmenované pozemky o celkové výměře 45-50 m²+ další část p.p.č.
1373/1, ostatní plocha o výměře 45-50 m², vše v k. ú. Benešovice u Všelibic ve vlastnictví obce Všelibice. Zaměření a vklad do katastru nemovitostí je ochoten uhradit.
Starostka obce navrhla prohlídku zmíněných pozemků přímo na místě. A poté rozhodnout.
3. a)
Návrh usnesení č. ZO/262/19/2017:
Zastupitelstvo obce Všelibice bere na vědomí žádost Romana Chladného, Všelibice, na prodej pozemku p.p.č.
405/4, trvalý travní porost, k.ú. Všelibice o výměře 153 m² ve vlastnictví obce Všelibice a bude se jí nadále zabývat
na příštím veřejném zasedání.
Hlasování: pro 15 / proti 0 / zdrželi se 0/

Usnesení č. ZO/262/19/2017 bylo schváleno.

3. b)
Návrh usnesení č. ZO/263/19/2017:
Zastupitelstvo obce Všelibice bere na vědomí žádost manželů Trepákových, Mladá Boleslav, na prodej části pozemku p.p.č. 1348/1, ostatní plocha, k.ú. Březová u Všelibic o výměře 121,2 m² ve vlastnictví obce Všelibice a bude
se jí nadále zabývat na příštím veřejném zasedání.
Hlasování: pro 15 / proti 0 / zdrželi se 0/

Usnesení č. ZO/263/19/2017 bylo schváleno.
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3. c)
Návrh usnesení č. ZO/264/19/2017:
Zastupitelstvo obce Všelibice bere na vědomí žádost Michala Häckla, Praha 2, na prodej části pozemků p. p. č .
1112/3, trvalý travní porost, p.p.č. 1373/1, ostatní plocha, p.p.č. 1390, ostatní plocha, jmenované pozemky o celkové výměře 45-50 m²+ další část p.p.č. 1373/1, ostatní plocha o výměře 45-50 m², vše v k. ú. Benešovice u Všelibic
ve vlastnictví obce Všelibice a bude se jí nadále zabývat na příštím veřejném zasedání.
Hlasování: pro 15 / proti 0 / zdrželi se 0/

Usnesení č. ZO/264/19/2017 bylo schváleno.

4. Projednání těžby a prodeje dřeva (viz. příloha č. 6)
Starostka informovala zastupitele o ukončené výzvě na prodej dřeva. Výzva byla vyvěšena od 14.2.2017 – 28.3.2017
na úřední desce obecního úřadu a na www stránkách obce Všelibice.
Za hodnotící komisi ve složení Dalibor Binter, Zdeněk Česák, Josef Lebeda, Filip Kolomazník a Jiří Müller informoval
Dalibor Binter, že dorazily 3 nabídky. Dle hodnotící komise vyhověly požadavkům všechny 3 nabídky.
1. LM servis, Miroslav Lhota, Liberec
2. Jiří Samek, Liberec
3. Luboš Cejnar, Sobotice, Český Dub
Umístění dle hodnotící komise podle nejvyšší cenové nabídky:
1. LM servis, Liberec – 1 889 713,- Kč vč. DPH
2. Luboš Cejnar, Sobotice, Český Dub – 1 636 102,- Kč vč. DPH
3. Jiří Samek, Liberec – 1 622 489,- Kč vč. DPH
Hodnotící komise doporučuje firmu LM Servis. Vyjádřil se i lesní odborný hospodář pro obec Všelibice René Jarolímek – cena je dle jeho názoru velmi příznivá.
Návrh usnesení č. ZO/265/19/2017:
Zastupitelstvo obce Všelibice po projednání schvaluje uzavření kupní smlouvy s vítězným uchazečem LM Servis, Liberec za nabídnutou cenu a pověřuje starostku obce jejím podpisem.
Hlasování: pro 15 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. ZO/265/19/2017 bylo schváleno.

5. Projednání rekonstrukce mostu (viz příloha č. 7):
Starostka uvedla, že výzva na opravu mostu byla zveřejněna na úřední desce a www. stránkách obce Všelibice
v termínu od 1.3.2017 do 28.3.2017. V loňském roce se nepodařilo uzavřít smlouvu s dodavatelem na opravu mostu
v Podjestřábí. Tato akce má být podpořena dotací 200.000,- Kč z Krajského úřadu Libereckého kraje z fondu Programu obnovy venkova. Na základě naší žádosti se podařilo tyto prostředky převést do roku 2017 s termínem realizace opravy do 30.6.2017. Výzva byla zaslána 11 firmám další 3 si vyžádaly dokumentaci.
Za hodnotící komisi ve složení Dalibor Binter, Zdeněk Česák, Josef Lebeda, Filip Kolomazník a Jiří Müller informoval
Dalibor Binter, že dorazily celkem 2 nabídky.
1. Stavby Josef Želechovský, Všelibice
2. Trail servis a.s., Ústí nad Labem
Umístění dle hodnotící komise podle nejnižší cenové nabídky:
1. Stavby Josef Želechovský – 392 388,- Kč vč. DPH
2. Trail servis a.s. – 461 500,50 Kč vč. DPH – nesplněna podmínka maximální ceny
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Návrh usnesení č. ZO/266/19/2017:
Zastupitelstvo obce Všelibice po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na opravu mostu v Podjestřábí s vítězným uchazečem Stavby Josef Želechovský za nabídnutou cenu a pověřuje starostku jejím podpisem.
Hlasování: pro 9 / proti 3 / zdrželi se 3 /
6.

Usnesení č. ZO/266/19/2017 bylo schváleno.

Dopravní obslužnost:
Starostka obce informovala, že s odvoláním na novelu vyhlášky č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě, se mění paragraf na dopravní obslužnost. Částka za dopravní obslužnost se bude platit z nově vytvořeného paragrafu č. 2292
a došlo k přesunu rozpočtovaných prostředků z paragrafu 2221 Provoz veřejné silniční dopravy na tento paragraf
ještě ve schváleném rozpočtu.
Návrh usnesení č. ZO/267/19/2017:
Zastupitelstvo obce Všelibice po projednání bere na vědomí přesun rozpočtovaných finančních prostředků na
dopravní obslužnost z paragrafu 2221 na paragraf 2292.
Hlasování: pro 15 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. ZO/267/19/2017 bylo schváleno.

7. Projednání převodu pravomocí na radu obce:
Starostka obce navrhla v rámci řešení pružnosti rozpočtových změn převést pravomoce podle § 102 zákona o obcích v určitých případech, proto aby nedocházelo k porušení vnitřní rozpočtové kázně nebo k překračování rozpočtu. Jednalo by se o přesně vymezené případy – přijetí dotace, úhrady daní a daňových doměrků.
Návrh usnesení č. ZO/268/19/2017:
Zastupitelstvo obce Všelibice po projednání stanovuje, že Rada obce Všelibice může v období mezi zasedáními zastupitelstva schválit rozpočtové opatření týkající se přijetí a realizace účelově poskytnutých prostředků.
Hlasování: pro 9/ proti 0 / zdrželi se 6 /

Usnesení č. ZO/268/19/2017 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. ZO/269/19/2017:
Zastupitelstvo obce Všelibice po projednání stanovuje Rada obce Všelibice může v období mezi zasedáními zastupitelstva schválit rozpočtové opatření týkající se úhrad daní a daňových doměrků.
Hlasování: pro 9/ proti 0 / zdrželi se 6 /

Usnesení č. ZO/269/19/2017 bylo schváleno.

8. Projednání žádosti o dotace (viz příloha č. 8):
Starostka obce navrhla zažádat o dotaci na opravu veřejného osvětlení – výměnu lamp. Jedná se o dotaci z Krajského úřadu Libereckého kraje z Programu obnovy venkova. Lze získat dotaci v maximální výši 300.000,-Kč a spoluúčast obce by mohla činit 300.000,-Kč až 700.000,-Kč. Obec Všelibice má 185 lamp, které je potřeba vyměnit.
Jsou zastaralé a mají vysokou spotřebu energie. Dále by také bylo možné vyměnit stožáry, potřeba cca 15 ks, jejichž
stav je havarijní.
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Návrh usnesení č. ZO/270/19/2017:
Zastupitelstvo obce Všelibice po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Libereckého kraje na projekt oprava veřejného osvětlení a zastupitelstvo obce souhlasí s vyčleněním vlastních finančních
prostředků na spolufinancování.
Hlasování: pro 15 / proti 0 / zdrželi se 0 /
9.

Usnesení č. ZO/270/19/2017 bylo schváleno.

Žádost Hospice Svaté Zdislavy (viz příloha č. 9):
Žádost citovala starostka obce – Hospic žádá o výši 5,-Kč na 1 občana. Celkem za naši obec, která má 545 občanů
k 1.1.2016, to činí 2.725,-Kč. Radek Ludvík upozornil, že Hospic zohledňuje diagnózu při příjmu klienta a není tato
služba tedy dostupná pro všechny.
Návrh usnesení č. ZO/271/19/2017:
Zastupitelstvo obce Všelibice po projednání schvaluje finanční příspěvek pro Hospic Svaté Zdislavy celkem ve výši
2.725,-Kč.
Hlasování: pro 7 / proti 5/ zdrželi se 3 /

Usnesení č. ZO/271/19/2016 nebylo schváleno.

10. Rozpočtové opatření č. 2/2017 (viz příloha č. 10):
Návrh rozpočtového opatření přečetla Jana Sadílková. Jedná o příjem dotací na hospodaření v lesích – dotovány
jsou činnosti v lese, které byly provedeny v roce 2016, ale příjem dotace je v roce letošním tedy 2017. Dále se rozpočtové opatření bude týkat zvýšení výdajů na opravu autobusových zastávek, zvýšení výdajů na opravu veřejného
osvětlení a také výdaje na Budíkovské slavnosti.
Návrh usnesení č. ZO/272/19/2017:
Zastupitelstvo obce Všelibice po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2017.
Hlasování: pro 14 / proti 0 / zdrželi se 1 /

Usnesení č. ZO/272/19/2017 bylo schváleno.

11. Různé (viz příloha č. 11):
Starostka obce pozvala občany na kulturní akce, které se budou konat v nejbližších dnech v obci Všelibice.
• Noc s Andersenem – koná se z pátku 31.3.2017 na sobotu 1.4.2017 v Kulturním domě ve Všelibicích.
• Velikonoční dílna – proběhne v neděli 9.4.2017 v Kulturním domě ve Všelibicích.
• Pan Ing. Vladimír Bartoš se dotázal, zda se při opravě mostu v Podjestřábí počítá s uzavírkou a objízdnou trasou
pro hasiče, sanitky a na jakou dobu. Starostka odpovídá, že objízdná trasa se bude teprve stanovovat a občané
Podjestřábí se ji dozvědí včas. Počítá se s uzavírkou na 1 týden. Pan Ing. V. Bartoš dále vyslovil obavu, zda oprava je
vůbec potřeba a zda není pouze dočasná. Nesouhlasí s opravou v tomto provedení. Filip Kolomazník sdělil postup
opravy, který je stanoven v projektové dokumentaci k opravě mostu s tím, že projekt byl proveden autorizovanou
osobou a není tak důvod ho považovat za nesprávný. Dále sdělil, že ZO otázku opravy mostu řeší několik měsíců,
i když ZO již 2x odsouhlasilo finanční prostředky na opravu v projektovaném rozsahu. Upozornil také, že oprava
většího rozsahu, znamenající např. výměnu nosných traverz, by byla jistě prospěšnější, ale překročila by rámec
schválených prostředků vícenásobně. Mgr. Ondřej Rybář vyslovil nesouhlas s provedením opravy v daném rozsahu.
Tonáž mostu je nyní omezena vzhledem k jeho stavu na 1,5t, po opravě bude nosnost v původní hodnotě.
• Radek Ludvík se zeptal, kolik stála celkově čekárna na křižovatce ve Všelibicích – starostka odpovídá, že ještě
nejsou všechny náklady spočítány. Čekárna stála 31.990,-Kč a vybudování podloží cca 25.000,-Kč. Ještě bude třeba
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dodělat střechu a nátěr.
• Jitka Rybářová se zeptala, zda se počítá s opravou rozhlasu a zda se nebude rušit. Starostka obce odpovídá, že rušit
se určitě nebude. Bude se postupně opravovat. Začne se patrně výměnou zesilovače, který již ztratil svoji výkonnost.
Starostka obce schůzi ukončila ve 20.38 hod.
Všelibice, 28. března 2017

Zapsala:

Jana Sadílková

Zápis ověřili: Václav Růta
Radek Ludvík

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

……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….

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