OBEC VŠELIBICE
Zastupitelstvo obce Všelibice
Zápis č. 21 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všelibice,
které se konalo ve čtvrtek 29. června 2017 od 19:30 hodin v Kulturním domě ve Všelibicích.
Veřejného zasedání se zúčastnilo dle přiložené prezenční listiny:
11 zvolených členů OZ, 4 omluveni (Radek Ludvík, Jiří Müller, Mgr. Ondřej Rybář, Ing. Klára Rubášová)
5 občanů
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení, zpráva o činnosti obecní rady a vyřízení připomínek
Interpelace členů obecního zastupitelstva
Dotační projekty
Rozpočtové opatření č. 4/2017
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 Markétu Koptíkovou.
Návrh usnesení č. ZO/292/21/2017:
Zastupitelstvo obce Všelibice volí ověřovatele zápisu Dalibora Bintera a Markétu Koptíkovou.
Hlasování: pro 11 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. ZO/292/21/2017 bylo schváleno.

Schválení programu jednání zastupitelstva obce:
Bc. Martina Sluková navrhla změnu v programu - přidat body:
5. Zřízení příspěvkové organizace
6. Majetkové operace
Návrh usnesení č. ZO/293/21/2017:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje upravený program veřejného zasedání.
Hlasování: pro 11 / proti 0 / zdrželi se 0 /
1.

Usnesení č. ZO/293/21/2017 bylo schváleno.

Zpráva o činnosti rady obce Všelibice (viz příloha č. 2):
Starostka obce přečetla zprávu o činnosti Rady obce Všelibice za období 30.5.2017 – 29.6.2017.
Připomínky z minulého VZOZ žádné nebyly.
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2.

Interpelace členů obecního zastupitelstva:
Žádné nebyly.

3.

Dotační projekty (viz přílohy č. 3, 4, 5):
a) Dotace z IROP, Výzva č. 36 Stanice IZS, akce „Půdní vestavba v hasičské zbrojnici Všelibice“:
Schválená maximální částka dotace činí 3 852 035,10 Kč + podíl obce 428 003,90 Kč. Pokud se vysoutěží realizace za
nižší celkovou částku, bude nižší i výše dotace, ale také částka spoluúčasti obce. Realizace akce musí být do konce
června 2018 a obec finanční prostředky obdrží po jejím skončení a vyúčtování.
Návrh usnesení č. ZO/294/21/2017:
Zastupitelstvo obce Všelibice po projednání schvaluje Rozhodnutí o přijetí dotace z IROP, Výzva č. 36,
č. 117D03C000224 akce „Půdní vestavba hasičské zbrojnice Všelibice“ ve výši 3 852 035,10 Kč.
Hlasování: pro 10/ proti 0 / zdrželi se 1 /

Usnesení č. ZO/294/21/2017 bylo schváleno.

Starostka obce navrhla vyhlásit výzvu na dodavatele stavby a její realizaci u akce „Půdní vestavba hasičské zbrojnice
Všelibice“.
Návrh usnesení č. ZO/295/21/2017:
Zastupitelstvo obce Všelibice po projednání schvaluje vyhlásit výzvu na dodavatele stavby akce „Půdní vestavba
hasičské zbrojnice Všelibice“ a pověřuje radu k její realizaci.
Hlasování: pro 10/ proti 0 / zdrželi se 1 /

Usnesení č. ZO/295/21/2017 bylo schváleno.

b) Informace ke schválené dotaci z Krajského úřadu LK, program č. 1.1 Podpora jednotek PO obcí LK na zvýšení nebo udržení akceschopnosti jednotek PO sboru dobrovolných hasičů obcí:
•
akce „Pořízení přetlakové dýchací techniky“ – ochranná maska 4 ks, tlakové lahve 8 ks - dotace ve výši
60 528,- Kč,
•
akce „Pořízení věcných prostředků požární ochrany“ – čerpadlo 1 ks- dotace ve výši 10 000,- Kč.
c) Informace ke schválené dotaci z Krajského úřadu LK, dotační fond LK, program 7.1 Kulturní aktivity v LK –
Budíkovské slavnosti - dotace ve výši 25 000,- Kč.
4. Rozpočtové opatření č. 4/2017 (viz příloha č. 6):
Návrh rozpočtového opatření přečetla Jana Sadílková. Rozpočtové opatření se týká daně z příjmu právnických osob,
vyčlenění finančních prostředků na akci „Půdní vestavba v hasičské zbrojnici ve Všelibicích“ a vyčlenění finančních
prostředků na projektovou dokumentaci k akci „Přestavba areálu MŠ ve Všelibicích“.
Návrh usnesení č. ZO/296/21/2017:
Zastupitelstvo obce Všelibice po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2017.
Hlasování: pro 10 / proti 0 / zdrželi se 1 /

Usnesení č. ZO/296/21/2017 bylo schváleno.
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5. Zřízení příspěvkové organizace (viz příloha č. 7):
Starostka obce informovala o zřízení příspěvkové organizace k mateřské škole. Pokud by se stavba mateřské školy
realizovala bez zápisu do školského rejstříku, obec by neobdržela finanční prostředky na chod této organizace. Starostka obce citovala Zřizovací listinu. MŠ bude zřizována včetně zařízení školního stravování s vlastní kuchyní. Krajský úřad doporučil stanovit kapacitu na 28 dětí.
Návrh usnesení č. ZO/297/21/2017:
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 1.9.2018,
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 1.9.2018,
schvaluje úplné zřizovací listiny Mateřské školy Všelibice, příspěvková organizace, s účinností k 1.9.2018.
Hlasování: pro 11 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. ZO/297/21/2017 bylo schváleno.

6. Majetkové operace:
Starostka informovala o vyhotovení geometrického plánu k řešení cesty v části Podborek v k.ú. Všelibice. Většina
vlastníků dotčených pozemků je ochotná tyto pozemky darovat obci Všelibice. Za tímto účelem starostka navrhuje
uzavřít darovací smlouvu s tím, že náklady na vklad do katastru nemovitostí bude hradit obec Všelibice. Ing. Magdaléna Slavíková sdělila, že bude postačovat pouze jedna smlouva na tuto transakci.
Návrh usnesení č. ZO/298/21/2017:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje darovací smlouvu na pozemkové parcely s níže uvedenými vlastníky
k vytýčené komunikaci Podborek v k.ú. Všelibice. Jedná se o tyto pozemky:
• p.p.č. 946/3- zahrada, výměra 3 m², p.p.č. 947/2 – zahrada, výměra 25 m², p.p.č. 948/1 – zahrada, výměra 74 m²,
p.p.č. 983/22 – travní porost, výměra 94 m², vše na LV č. 24, vlastníci Ing. Vlastimil Opravil
a PhDr. Eva Opravilová;
• p.p.č. 949/2 – zahrada, výměra 187 m², p.p.č. 963/40 – zahrada, výměra 176 m², vše na LV č. 76, vlastník Miruška Picková;
• p.p.č. 952/4 – travní porost, výměra 55 m², p.p.č. 952/5 – travní porost, výměra 7 m², vše na LV č. 146, vlastník
Josef Jíra
• p.p.č. 964/9 – zahrada, výměra 119 m², p.p.č. 964/11 – zahrada, výměra 208 m², vše na LV č. 180, vlastník Jaroslav Vynikal;
• p.p.č. 964/7 – zahrada, výměra 37 m², p.p.č. 964/8 – zahrada, výměra 226 m², p.p.č. 986/11 – travní porost, výměra 1 m², vše na LV č. 52, vlastník Jiří Kolomazník;
• p.p.č. 964/10 – zahrada, výměra 72 m², LV č. 206, vlastník Miroslav Hiadlovský;
• p.p.č. 969/10 – orná půda, výměra 4 m², LV č. 413, vlastník Daniel Váňa;
• p.p.č. 983/19 – orná půda, výměra 6 m², LV č. 427, vlastník Ing. Josef Pytloun.
Náklady na vklad do katastru nemovitostí ponese obec.
Hlasování: pro 11/ proti 0/ zdrželi se 0 /

Usnesení č. ZO/298/21/2017 bylo schváleno.
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7. Různé:
• Starostka obce informovala o návštěvě komise Vesnice roku 2017, která se uskutečnila 28.6.2017.
• Starostka obce pozvala občany na Pouť ve Všelibicích, která se koná ve dnech 8. a 9. července 2017.
• Zdeněk Česák se dotazoval, zda se budou měnit špatné sloupy veřejného osvětlení. K tomu starostka dělila, že
VO chce zastupitelstvo řešit po obdržení dotace z Programu obnovy venkova Libereckého kraje, o které nebylo
zatím rozhodnuto.
• Václav Růta se dotázal, kdo bude opravovat místní komunikace. Komunikace bude opravovat firma Zoubek.
• Markéta Koptíková upozornila na nedostatečné značení místních firem konkrétně ZICO Březová a MAPH Vrtky,
kdy nákladní automobily zbytečně zajíždějí do centra obce Všelibice. Filip Kolomazník k tomu dodal, že je chyba
u dodavatelů mapových podkladů pro GPS.
• Jitka Rybářová upozornila na nedostačenou funkčnost okapů na Pohostinství v Lískách 17. Starostka odpověděla,
že situaci řeší společně s technickým dozorem stavby.
• Paní Irena Drobná pochválila obec za sekání trávy v Lískách a prosí o pokračování v těchto pracech.
• Václav Růta se dotazoval, zda je pan Martin Mareček ještě zaměstnancem obce Všelibice. Starostka obce odpověděla, že není.
• Starostka informovala, že vytvořila dvě pracovní místa pro výkon veřejné služby, která jsou pro obec bez finančních nákladů.
• Starostka na závěr ještě velmi poděkovala všem, kteří se podíleli na přípravách prezentace obce pro soutěž Vesnice roku 2017.

Starostka obce ukončila zasedání ve 20:20 hod.
Všelibice, 29. června 2017

Zapsala:

Jana Sadílková

……………………………………….

Zápis ověřili: Dalibor Binter

……………………………………….

Markéta Koptíková

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

……………………………………….

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