Zápis a usnesení z 27. zasedání Rady obce Všelibice
ze dne 16. 8. 2016
27. zasedání Rady obce Všelibice ve volebním období 2014-2018 se konalo dne 16. 8. 2016 od 19.15 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.

Zahájení a schválení programu zasedání a ověřovatele zápisu
Žádost o finanční příspěvek na babybox
Prodej Rovera
Výběr dodavatele žádosti do IROP – Stanice IZS – výzva 36.
Termínovaný vklad Poštovní spořitelna
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/209/27/2016
Rada obce schvaluje program 27. zasedání rady obce.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/209/27/2016 bylo schváleno.

Rada obce provedla kontrolu usnesení z 26. zasedání RO.
K bodu č. 2:
Žádost o příspěvek na babybox
Starostka seznámila členy rady s žádostí o finanční příspěvek na pořízení nového babyboxu do Liberce.
Návrh usnesení č. RO/210/27/2016
Rada obce po projednání schvaluje finanční příspěvek ve výši 2.000,- Kč.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/210/27/2016 bylo schváleno.

K bodu č. 3:
Prodej Rovera
Starostka předložila členům rady vypracovaný znalecký posudek na Rovera. Rada navrhuje inzerovat prodej a vyčkat
na nabídnuté ceny. A dále se s tímto bodem zabývat.

Návrh usnesení č. RO/211/27/2016
Rada obce po projednání schvaluje inzerovat prodej Rovera.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/211/27/2016 bylo schváleno.

K bodu č. 4:
Výběr dodavatele žádosti do IROP – Stanice IZS – výzva 36.
Zastupitelstvo na svém zasedání schválilo podání žádosti do programu IROP 36. Starostka poptala tři zpracovatele
žádosti. Na základě doručených nabídek navrhuje oslovit a nechat zpracovat žádost firmou CTS corp. s.r.o. .
Návrh usnesení č. RO/212/27/2016
Rada obce po projednání schvaluje uzavřít smlouvu o dílo s firmou CTS corp, s.r.o. na vypracování žádosti v rámci
IROP – Stanice IZS – výzva 36.
Hlasování: pro 3 / proti 0 / zdrželi se 2 /

Usnesení č. RO/212/27/2016 bylo schváleno.

K bodu č. 5:
Termínovaný vklad Poštovní spořitelna
Starostka předložila k nahlédnutí výpis z účtu u Poštovní spořitelny, kde má obec zřízen termínovaný vklad. V současné
době je částka úročena 0,01%. Starostka navrhuje dát výpověď na celou částku a tu převést alespoň na běžný účet,
kde je úročení vyšší. Dále starostka navrhuje poptat banky s cílem zjistit nejvýhodnější vedení běžného účtu pro obec
a dále se touto problematikou zabývat.
Návrh usnesení č. RO/213/27/2016
Rada obce po projednání schvaluje podání výpovědi na termínovaný vklad na účtu vedeném u Poštovní spořitelny.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/213/27/2016 bylo schváleno.

K bodu č. 6:
Různé
• Starostka informovala o písemné reakci na společný dopis obcí Cetenov, Hlavice a Všelibice, které žádaly
Krajskou správu silnic Libereckého kraje o rekonstrukci krajské silnice vedoucí přes naše obce. V odpovědi je,
že požadavek je oprávněný, ale tato komunikace není nyní zařazena do plánu velkoplošných oprav.
• Cesta Podborek. Starostka vyzvala občany, kterých se týká vlastnictví dotčených pozemků, aby zažádali
osobně na MÚ Český Dub o dělení pozemků nebo mohou zplnomocnit obec Všelibice, která žádost podá
hromadně. Teprve po vydání rozhodnutí poptáme geodety a zadáme zaměření.
•
, který měl pracovat od srpna jako další zaměstnanec VPP, nenastoupil. O dalším postupu
jednáme s úřadem práce.
• Starostka informovala, že dne 1.8.2016 bylo předáno staveniště – Lísky č.p.17, tak je ujednáno ve smlouvě
již 1.8.2016
o dílo. Kdy započne samotná rekonstrukce střechy je na dodavateli.
avizoval, že lešení se začne stavět až další týden.
• Starostka informovala o převodu pozemků na základě uzavřených smluv (
, Státní
.
požaduje odkup
pozemkový úřad). Co se nepodařilo uzavřít je smlouva s
na splátky a navrhuje malou splátku. Starostka se v této záležitosti radila s právníkem, který nedoporučuje
uzavřít smlouvu s navrhovanými splátkami.
• Paní Jitka Rybářová upozorňuje, že pokud provádí očkování psů
, měl by ho doložit razítkem
veterináře, protože jinak hrozí, že očkování nebude uznáno. Starostka odpověděla, že obec již není povinna
organizovat očkování psů a celou záležitost chápe jako soukromou akci
. Jediná spolupráce

•

•

obce s
spočívá v tom, že na žádost
se vyhlásí rozhlasem sdělení, že přijde
očkovat.
Paní Jitka Rybářová upozorňuje na nečinnost obce ohledně opakovaného pobíhání psů
na
Vrtecku. Starostka odpověděla, že
byly odeslány dva upozorňující dopisy (druhý dopis
doporučeně) na volné pobíhání psů. Obecní úřad přímo udělovat pokutu za toto chování nebude, proto
máme uzavřenou smlouvu s Městem Český Dub, aby přestupky pro naši obec řešila. Do dnešního dne nebyla
na obecní úřad ve Všelibicích doručena písemná stížnost, kterou bychom mohli předat k řešení přestupkové
komisi. Paní Jitka Rybářová se problematiku volného pobíhání skotu i psů dotazovala na státní veterině, kde
ji informovali, že se stížnost podává přímo na magistrátě.
Paní Jitka Rybářová předložila připomínku k výběrovým řízením a žádá vysvětlení na veřejném zasedání:
„Připomínka k výběrovým řízením na zhotovení střechy v Lískách a opravu WC ve Všelibicích.
Jako dlouholetá zastupitelka a členka Rady obce Všelibice připomínkuji a žádám veřejné vysvětlení k níže
uvedeným bodům na příštím veřejném zasedání, které by se mělo konat v termínu září až říjen 2016.
Střecha v Lískách:
1.
Jak je možné, že ze 3 uchazečů komise zvolila místo řádné pokrývačské firmy se zaměstnanci či
sdružení řemeslníků, s historií firmy a referencemi, pouze osobu samostatně výdělečně činnou, která navíc
uvádí zavádějící název neexistující firmy „ Stavby Želechovský “, nemá žádné zaměstnance a jak je tudíž
zajištěna profesionálně odvedená práce na obecní budově a záruka plynoucí ze zákona?
, který byl střechu
2.
V případě, že pokrývačské práce bude vykonávat pokrývačství
pro obec hodnotit a vyjádřil se k ceně zhotovení střechy, pak žádám jeho předstoupení před zastupitele na
Veřejném zasedání obce Všelibice, kde nám sdělí, podle čeho střechu nacenil, proč se nepřihlásil do
výběrového řízení, o kterém musel vědět, proč nenacenil střechu v Lískách na cenu, za kterou je nyní ochoten
práci pod
vykonat a čestně prohlásí, že mu nebyla navržena jakákoli výhoda ze strany
obce Všelibice, např. přislíbena oprava střech na ostatních obecních budovách.
3.
Žádám předložení dopisů a informaci, která pokrývačství v okolí byla vyzvána k přihlášení se do
výběrového řízení, zpravidla se oslovují 2–4 firmy v dosahu nebo s dobrými referencemi.
Oprava WC ve Všelibicích:
1.
Které stavební firmy či OSVČ v profesi zedník byly osloveny a vyzvány k přihlášení se do výběrového
řízení?
2.
Proč se nepřikročilo ze strany starostky obce a nebyla brána v potaz moje snaha na jaře 2016 zadat
ještě rozpočet na nejlevnější variantu sanitární techniky např. JIKA, který by zdarma vytvořili přímo ve
stavebninách, se kterými jsem jednala. U rozpočtů si asi ne každý hned uvědomí, že čím dražší výrobky, tím je
větší marže z nákupu pro realizátora, zpravidla se jedná o 25%. Kdyby se realizátoram stala sama obec,
spadla by marže k jejímu prospěchu.
3.
Připomínkuji i účelově vedené termínově vyhlášené výběrové řízení, kdy, pokud se vyhlásí v červnu s
realizací do září, není možno, aby se přihlásily kvalitní stavební firmy, které již z jara mají zajištěnou plnou
pracovní náplň a navíc se jedná i o období dovolených.
V souvislosti s touto skutečností jsem mailem po červnovém zasedání Zastupitelstva obce Všelibice v Lískách
upozornila zastupitele i pak ještě jedním mailem radu nejen o svém názoru na výběrová řízení, ale i o
neutěšeném stavu péče o obecní zeleň na Vrtecku, kdy nejsou včas posekány návsi jednotlivých obcí,
neposekaná tráva na hřbitově vykvetla, nic se již druhým rokem neděje s úpravou parku ve Vrtkách, ignoruje
se stav společenské místnosti bývalého krámu ve Vrtkách a dosud se nezrealizovala nová zastávka na
křižovatce ve Všelibicích.
Patrně maily zabraly a ledy se začaly hýbat – v pátek 12.8. byla okleštěna zeleň v parku a začaly se práce na
společenské místnosti.
Ve Vrtkách dne 15.8.2016
Jitka Rybářová“

Starostka odpověděla, zda má reagovat hned, paní Jitka Rybářová odpověděla, že chce vyjádření na veřejném
zasedání. Starostka reagovala na bod sekání – seká se průběžně pouze jedním křovinořezem, proto by bylo vhodné
do příštího rozpočtu počítat s nákupem dalšího. Zastupitelé i občané mají samozřejmě možnost upozornit obecní
úřad na nevyhovující stav neposekaných ploch a podle možností bude nastalá situace řešena.
• Dále paní Jitka Rybářová navrhuje plnit akce v posloupnosti, tak jak se projednávají. A dále, že
upozorňuje na rozbitou stříšku nad mapou na Vrtkách.
Příští RO se uskuteční ve středu 7. 9. 2016.
Na závěr starostka obce Bc. Martina Sluková poděkovala členům rady obce za účast na 27. zasedání Rady obce
Všelibice a jednání v 20.35 hodin ukončila.

Zapsala:

Denisa Jandusová

Zápis ověřila: Ing. Klára Rubášová

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

……………………………………….

……………………………………….

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

