OBEC VŠELIBICE
Zastupitelstvo obce Všelibice
Zápis č. 15 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všelibice,
které se konalo ve středu 22. června 2016 od 19 hodin v Lískách.
Veřejného zasedání se zúčastnilo dle přiložené presenční listiny:
12+2 přišli později (Radek Ludvík, Václav Růta ) zvolených členů OZ (omluven – Dalibor Binter )
5 občanů, hosté: René Jarolímek
Program:
1. Zahájení, zpráva o činnosti obecní rady a vyřízení připomínek
2. Interpelace členů obecního zastupitelstva
3. Projednání prodeje pozemku
4. Projednání účetní závěrky za rok 2015
5. Projednání závěrečného účtu za rok 2015
6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015
7. Projednání rozpočtového výhledu 2017/2018
8. Projednání těžby a prodeje dřeva
9. Projednání smluv o dílo na rekonstrukce
10. Projednání rekonstrukce mostu
11. Projednání dotačních programů
12. 2. změna územního plánu
13. Rozpočtové opatření č. 3/2016
14. Různé
15. Závěr
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 dle prezenční listiny (viz příloha č. 1) je přítomno 12 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 Zdeňka Česáka a Josefa Lebedu.
Návrh usnesení č. ZO/209/15/2016:
Zastupitelstvo obce Všelibice volí ověřovatele zápisu Zdeňka Česáka a Josefa Lebedu.
Hlasování: pro 12 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. ZO/209/15/2016 bylo schváleno.

V 19:09 h se dostavili zastupitelé Radek Ludvík a Václav Růta, přítomno 14 zastupitelů.
Schválení programu jednání Zastupitelstva obce:
Bc. Martina Sluková navrhla změnu v programu:
Přesunout body 4, 5 a 6 následně:
4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015
5. Projednání účetní závěrky za rok 2015
6. Projednání Závěrečného účtu za rok 2015
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A přidat body:
13. Projednání příspěvku na Hospic Svaté Zdislavy
14. Nákup herních prvků na dětské hřiště
15. Projednání příspěvků místním spolkům a darovací smlouvy
a dosavadní bod 13 přečíslovat na bod 16, bod 14 na 17 a bod 15 na bod 18.
Návrh usnesení č. ZO/210/115/2016:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje upravený program veřejného zasedání.
Hlasování: pro 14 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. ZO/210/15/2016 bylo schváleno.

1.

Zpráva o činnosti rady obce Všelibice (viz příloha č. 2):
Starostka obce přečetla zprávu o činnosti rady obce Všelibice za období 12.5.2016 – 22.6.2016. Zdeněk Česák se dotázal, kolik činí pronájem kabin u požární nádrže. Starostka odpověděla, že nájem činí 1.000,- Kč za měsíc. Pronájem
je na dva měsíce (červenec a srpen 2016) a poté to rada obce vyhodnotí.
Dále starostka sdělila, že bylo zadáno vypracování znaleckého posudku na prodejní cenu Land Roveru (automobil
v majetku obce).

2.

Interpelace členů obecního zastupitelstva
Žádné nebyly.

3.

Projednání prodeje pozemku ve vlastnictví obce Všelibice (viz příloha č. 3):
Záměr prodeje p.p.č. 538/14 k.ú. Všelibice, trvalý travní porost o výměře 50 m² za min. cenu 35,- Kč/ 1 m², budoucímu
majiteli budou připočteny náklady na vklad na katastr: záměr byl vyvěšen na úřední desce od 17.5. do 2.6.2016. Přišla
jedna nabídka
, cena 35,- Kč za 1 m², zaplatí vklad na katastr nemovitostí.
Návrh usnesení č. ZO/211/15/2016:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje prodej pozemku p.p.č. 538/14 v k.ú. Všelibice, trvalý travní porost, o výměře
50 m² ve vlastnictví obce Všelibice
, a to za částku 35,- Kč/1m² s tím, že mu budou připočteny náklady na vklad a pověřuje starostku obce k podpisu kupní smlouvy a k jednání na katastru nemovitostí.
Hlasování: pro 14 / proti 0 / zdrželi se 0 /

4.

Usnesení č. ZO/211/15/2016 bylo schváleno.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 (viz příloha č.4):
Starostka obce seznámila se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Všelibice za rok 2015 (byla zveřejněna na úřední desce i na webových stránkách obce Všelibice v termínu 11.5. – 22.6.2016).
Ing. Slavíková nesouhlasí s bodem: Zápisy z jednání výborů na str. 13 této „zprávy“, s částí týkající se práce Kontrolního výboru. Upozorňuje, že v zápise „zprávy“ je věta ,,Kontrolní výbor se zabýval dodržováním obecně závazných
vyhlášek a platných norem.“ Toto Kontrolní výbor nekontroloval a nemá to být v zápisu.
Návrh usnesení č. ZO/212/15/2016:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje s připomínkou Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015.
Hlasování: pro 14 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. ZO/212/15/2016 bylo schváleno.
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5.

Projednání účetní závěrky za rok 2015:
K účetní závěrce se vyjádřila účetní Jana Sadílková. Uvedla, že Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz účetnictví
a finanční situace účetní jednotky. Součástí účetní závěrky jsou výkazy Rozvaha k 31.12.2015, Příloha k Rozvaze
k 31.12.2015 a Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2015. Inventarizační zpráva k 31.12.2015 byla vzata na vědomí na VZOZ
č.14 z 11.5.2016 č.us. ZO/202/14/2016. Tyto dokumenty byly zaslány v elektronické formě zastupitelům a také byly
k nahlédnutí na Obecním úřadě (viz příloha č. 5 – 7).
Návrh usnesení č. ZO/213/15/2016:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje účetní závěrku za rok 2015.
Hlasování: pro 14 / proti 0 / zdrželi se 0 /

6.

Usnesení č. ZO/213/15/2016 bylo schváleno.

Projednání závěrečného účtu obce Všelibice za rok 2015 (viz příloha č. 8):
Závěrečný účet obce Všelibice byl zveřejněn na úřední desce i na webových stránkách od 11.5. do 22.6.2016. Návrh
Závěrečného účtu obce Všelibice přečetla Jana Sadílková. Žádné dotazy nebyly.
Návrh usnesení č. ZO/214/15/2016:
Zastupitelstvo obce Všelibice uděluje souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad a schvaluje Závěrečný účet
obce Všelibice za rok 2015 .
Hlasování: pro 14 / proti 0 / zdrželi se 0 /

7.

Usnesení č. ZO/214/15/2016 bylo schváleno.

Projednání Rozpočtového výhledu na roky 2017/2018 (viz příloha č. 9):
Rozpočtový výhled obce Všelibice na období 2017 – 2018 přečetla Jana Sadílková. Rozpočtový výhled je navržen
schodkový a schodek bude financován z rezervy z roku 2015. Žádné dotazy nebyly.
Návrh usnesení č. ZO/215/15/2016:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje Rozpočtový výhled obce Všelibice na období 2017 – 2018.
Hlasování: pro 14 / proti 0 / zdrželi se 0 /

8.

Usnesení č. ZO/215/15/2016 bylo schváleno.

Projednání nabídek prodeje dřeva (viz příloha č. 10):
Starostka informovala zastupitele o ukončené výzvě na prodej dřeva.
Za hodnotící komisi ve složení Zdeněk Česák, Josef Lebeda, Filip Kolomazník a Jiří Müller informoval Filip Kolomazník,
že dorazily 4 nabídky. Dle hodnotící komise vyhověly požadavkům všechny nabídky.
1.
2.
3.
4.
Umístění dle hodnotící komise podle nejvyšší cenové nabídky:
1.
2.

3

3.
4.
Hodnotící komise doporučuje
za nabídnutou celkovou cenu 907.076,50 Kč včetně DPH. Vyjádřil se
i lesní odborný hospodář pro obec Všelibice René Jarolímek – cenu vzhledem k nepřístupnosti lokalit označil za příznivou.
Návrh usnesení č. ZO/216/15/2016:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje po projednání uzavření kupní smlouvy s vítězným uchazečem
, za nabídnutou cenu a pověřuje starostku obce jejím uzavřením.
Hlasování: pro 13 / proti 1 / zdrželi se 0 /
9.

Usnesení č. ZO/216/15/2016 bylo schváleno.

Projednání smluv o dílo na rekonstrukce (viz příloha č. 11 a 12):
a) k vyhlášené výzvě na rekonstrukci WC v KD Všelibice se sešla hodnotící komise ve složení: Zdeněk Česák, Filip
Kolomazník, Josef Lebeda, Jiří Müller. Za komisi hovořil Filip Kolomazník – přišla 1 nabídka – firma Stavby za nabídnutou cenu 715.634,- Kč včetně DPH.
Jitka Rybářová upozornila, že vznesla už na radě obce návrh, aby obec vykonala jen nejnutnější opravy a materiál pro opravu nakoupila přímo, aby oprava byla co nejlevnější. Rada tento postup neschválila. Mgr. Ondřej Rybář si myslí, že ceny v projektu jsou odpovídající, ale dotázal se, zda projektová dokumentace obsahuje
i práce, které nejsou nutné. Starostka odpověděla, že předmětem hlasování je smlouva v dané podobě a případné méně práce budou konzultovány při realizaci se stavebním dozorem.
Návrh usnesení č. ZO/217/15/2016:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje po projednání uzavření smlouvy o dílo na rekonstrukci WC v KD Všelibice s vítězným uchazečem Stavby za nabídnutou cenu a pověřuje starostku obce jejím uzavřením.
Hlasování: pro 8 / proti 1 / zdrželi se 5 /

Usnesení č. ZO/217/15/2016 bylo schváleno.

b) k vyhlášené výzvě na rekonstrukci střechy Lísky 17 se sešla hodnotící komise ve složení: Zdeněk Česák, Filip
Kolomazník, Josef Lebeda, Jiří Müller. Za komisi hovořil Filip Kolomazník – přišly 3 nabídky:
− Stavby −
- KLEMPO
−
- PENTAGON 1
Dle správnosti a úplnosti vyhověly všechny nabídky. Komise doporučuje nabídku, která je nejlevnější a to od
firmy Stavby –
.
Návrh usnesení č. ZO/218/15/2016:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje po projednání uzavření smlouvy o dílo na rekonstrukci střešního pláště
Lísky 17 s vítězným uchazečem Stavby –
za nabídnutou cenu a pověřuje starostku obce jejím uzavřením.
Hlasování: pro 9 / proti 0 / zdrželi se 5 /

Usnesení č. ZO/218/15/2016 bylo schváleno.
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10. Projednání rekonstrukce mostu (viz příloha č.13):
O rekonstrukci mostu v Podjestřábí informovala starostka obce, peníze na opravu jsou v rozpočtu obce už vyčleněny.
Na tuto opravu jsme žádali o dotaci. Smlouva o dílo bude identická jako na rekonstrukce WC v KD Všelibice a střechy
Lísky 17. Josef Lebeda vznesl dotaz, zda nově zbudované zábradlí na mostě se použije. Starostka odpověděla, že zábradlí bude demontováno a po rekonstrukci znovu instalováno.
Návrh usnesení č. ZO/219/15/2016:
Zastupitelstvo obce Všelibice po projednání schvaluje vyhlášení výzvy na opravu mostu v Podjestřábí.
Hlasování: pro 10 / proti 0 / zdrželi se 4 /

Usnesení č. ZO/219/15/2016 bylo schváleno.

11. Projednání dotačních programů (viz příloha č. 14):
Starostka obce informovala o možnosti získání dotace z programu IROP 36. Výzvy - Stanice IZS.
Tato výzva nám umožňuje zažádat si finanční prostředky na dostavbu hasičské zbrojnice ve Všelibicích, kde by v půdním prostoru nevznikl byt, jak bylo počítáno v původním projektu, ale zázemí pro hasiče – školící místnost, sprchy,
odpočinková místnost.
Návrh usnesení č. ZO/220/15/2016:
Zastupitelstvo obce Všelibice po projednání schvaluje podání žádosti do IROP - 36. Výzvy – Stanice IZS.
Hlasování: pro 11 / proti 1 / zdrželi se 2 /

Usnesení č. ZO/220/15/2016 bylo schváleno.

12. 2. změna územního plánu (viz. příloha č. 15):
Starostka obce předložila Návrh zadání 2. změny územního plánu, který byl také zveřejněn na úřední desce a také na
webových stránkách obce. Návrh zadání obsahuje karty žádostí, které jsme již projednávali.
Návrh usnesení č. ZO/221/15/2016:
Zastupitelstvo obce Všelibice po projednání schvaluje předložený Návrh zadání 2. změny územního plánu Všelibice
ve znění přílohy tohoto usnesení, která je jeho nedílnou součástí a ukládá Bc. Martině Slukové, určenému zastupiteli
pro 2. změnu územního plánu Všelibice, aby zajistila následné kroky v procesu pořizování 2. změny územního plánu
Všelibice.
Hlasování: pro 14 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. ZO/221/15/2016 bylo schváleno.

13. Žádost Hospice Svaté Zdislavy (viz příloha č. 16):
Žádost přečetla starostka obce – hospic požaduje příspěvek na svoji činnost ve výši činí 5,- Kč na 1 občana. Pro naši
obec to konkrétně znamená za 546 občanů k 1.1.2016 částku 2.730,- Kč.
Návrh usnesení č. ZO/222/15/2016:
Zastupitelstvo obce Všelibice po projednání schvaluje finanční příspěvek pro Hospic Svaté Zdislavy celkem ve výši
2.730,- Kč.
Hlasování: pro 11 / proti 0/ zdrželi se 3 /

Usnesení č. ZO/222/15/2016 bylo schváleno.
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14.

Nákup herních prvků (viz příloha č. 17):
Starostka obce navrhla koupit herní prvky pro děti. Umístit je na oplocené ploše u požární nádrže ve Všelibicích a to
ve výši 150.000,- Kč i s terénní úpravou. Mgr. Ondřej Rybář se dotázal o jaké prvky se jedná. Starostka odpověděla,
že se plánuje skluzavka s jednou lezeckou stěnou, vahadlová houpačka, pružinové houpadlo a info panel. Akce by
byla financována z našeho rozpočtu.
Návrh usnesení č. ZO/223/15/2016:
Zastupitelstvo obce Všelibice po projednání schvaluje nákup herních prvků a pověřuje starostku poptáním dodavatelů
herních prvků.
Hlasování: pro 11 / proti 0 / zdrželi se 3 /

15.

Usnesení č. ZO/223/15/2016 bylo schváleno.

Projednání darovacích smluv spolkům:
Na základě podaných žádostí o finanční prostředky na činnost místních spolků starostka navrhuje uzavřít Darovací
smlouvy se spolky.
a) Darovací smlouva s Mysliveckým spolkem Všelibice, IČ 04310420, na částku 11.000,- Kč (viz příloha č. 18)
Návrh usnesení č. ZO/224/15/2016:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje Darovací smlouvu s Mysliveckým spolkem Všelibice, IČ 04310420, na částku
11.000,- Kč.
Hlasování: pro 14 / proti 0 / zdrželi se 0/

Usnesení č. ZO/224/15/2016 bylo schváleno.

b) Darovací smlouva s SDH Březová, IČ 49111965, na částku 11.000,- Kč (viz příloha č. 19)
Návrh usnesení č. ZO/225/15/2016:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje Darovací smlouvu s SDH Březová, IČ 49111965, na částku 11.000,- Kč.
Hlasování: pro 14 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. ZO/225/15/2016 bylo schváleno.

c) Darovací smlouva s SDH Vrtky, IČ 49112091, na částku 4 000,- Kč (viz příloha č. 20)
Návrh usnesení č. ZO/226/15/2016:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje Darovací smlouvu s SDH Vrtky, IČ 49112091, na částku 4.000,- Kč.
Hlasování: pro 14 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. ZO/226/15/2016 bylo schváleno.
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d) Darovací smlouva s SDH Všelibice, IČ 49112171 na částku 11.000,- Kč (viz příloha č. 21)
Návrh usnesení č. ZO/227/15/2016:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje Darovací smlouvu s SDH Všelibice, IČ 49112171, na částku 11.000,- Kč.
Hlasování: pro 14 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. ZO/227/15/2016 bylo schváleno.

e) Darovací smlouva s Mysliveckým spolkem Vrtky, IČ 72743697, na částku 6.000,- Kč (viz příloha č. 22)
Návrh usnesení č. ZO/228/15/2016:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje Darovací smlouvu s Mysliveckým spolkem Vrtky, IČ 72743697, na částku
6.000,- Kč.
Hlasování: pro 14 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. ZO/228/15/2016 bylo schváleno.

f) Darovací smlouva s Honebním společenstvem Všelibice-Benešovice, IČ 46745360, na částku 2.000,- Kč (viz
příloha č. 23)
Návrh usnesení č. ZO/229/15/2016:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje Darovací smlouvu s Honebním společenstvem Všelibice-Benešovice,
IČ 46745360, na částku 2.000,- Kč.
Hlasování: pro 14 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. ZO/229/15/2016 bylo schváleno.

g) Darovací smlouva s Honebním společenstvem Všelibice, IČ 46745351, na částku 2.000,- Kč (viz příloha č. 24)
Návrh usnesení č. ZO/230/15/2016:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje Darovací smlouvu s Honebním společenstvem Všelibice, IČ 46745351,
na částku 2.000,- Kč.
Hlasování: pro 14 / proti 0 / zdrželi se 0 /
16.

Usnesení č. ZO/230/15/2016 bylo schváleno.

Rozpočtové opatření č. 3/2016 (viz příloha č. 25):
Rozpočtové opatření přečetla Jana Sadílková, v rozpočtovém opatření se navyšují prostředky na veřejně prospěšné
práce, které nám poskytne Úřad práce, navyšuje se rozpočet o přijaté dotace na jednotku sboru dobrovolných hasičů
obce, navýšení o dotaci z grantu OC Nisa. Navýšení výdajové stránky: oprava HZ Všelibice, oprava WC KD Všelibice,
oprava střešního pláště Lísky 17, projektová příprava pro výběrové řízení na hospodářskou budovu, pořízení
2. změny územního plánu, zvýšení na příspěvek pro MŠ Český Dub, finanční příspěvek pro Hospic Sv. Zdislavy, pořízení herních prvků.
žádá o opravu zídky za budovou pohostinství Lísky 17. Je v havarijním stavu. Starostka odpověděla, že
v rozpočtu v tuto chvíli nejsou vyčleněny finanční prostředky, ale bude se tím zabývat. (Z jednání odešel zastupitel
Zdeněk Česák v 20:58h, přítomno je 13 zastupitelů).
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Návrh usnesení č. ZO/231/15/2016:

Zastupitelstvo obce Všelibice po projednání schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2016.
Hlasování: pro 13 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. ZO/231/15/2016 bylo schváleno.

(Přišel zastupitel Zdeněk Česák v 21:03h, přítomno je 14 zastupitelů).
17. Různé:
a) Václav Růta se dotázal, jak to vypadá s žádostí včelařů o příspěvek. Starostka obce informovala, že vzorky k posouzení
jsou odebrané. Dále došlo k rozšíření karanténního stavu na včelstva na katastrální území Všelibice.
Dále by rád upozornil na špatnou údržbu příkopů a mezí okolo krajských silnic. Nehledě na špatný stav krajských silnic.
Starostka sdělila, že sepsali spolu se starosty obcí Hlavice a Cetenov dopis na Krajskou správu silnic, kde upozorňují
na velmi špatný stav krajských silnic a požadují jejich opravu. Zatím nemáme žádnou odpověď.
b) Jiří Müller upozornil na rozbité sklo v příkopu na komunikaci ke křižovatce po autonehodě. Kdo ho uklidí? Starostka
odpověděla, že Krajská správa silnic.
c) Jitka Rybářová se dotázala, jak to vypadá s pobočkou České pošty ve Všelibicích. Starostka obce odpověděla, že
k 31.5.2016 skončil v místní pobočce České pošty ve Všelibicích její zaměstnanec a nyní je tam zástup a zatím se
nepodařilo nalézt náhradu. Pokud by měl někdo zájem pracovat na zkrácený úvazek nebo by věděl o někom jiném, ať
se přihlásí na poště.
Dále paní Jitka Rybářová upozornila na špatný stav parku u hřbitova na Vrtkách, mělo by se s tím něco udělat.
d) Filip Kolomazník informoval o použití nově opraveného hydrantu na Rovni u vodárny při požáru domu na Rovni. Starostka obce sdělila, že má slíbenou mapu hydrantů na Všelibicku od SČVK, ale ještě ji neobdržela. Zdeněk Česák upřesnil, že mapa se průběžně vytváří a doplňují se do ní další nové hydranty, protože ještě všechny nejsou hotové.
e) Ing. Magdalena Slavíková se otázala, zda je v provozu tenisový kurt. Starostka odpověděla, že už se pouze pověsí síť
a je připraven k použití. Zatím byl jen jeden zájemce a to na pátek 24.6.2016. Tenisový kurt bude i nadále provozovat
obec Všelibice svými zaměstnanci.
pozval občany na akci pořádanou 2.7.2016 u požární nádrže ve Všelibicích.
f)

Starostka obce schůzi ukončila v 21:15 hod.
Všelibice, 22. června 2016

Zapsala:

Jana Sadílková

Zápis ověřili: Zdeněk Česák
Josef Lebeda

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

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

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