OBEC VŠELIBICE
Zastupitelstvo obce Všelibice
Zápis č. 22 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všelibice,
které se konalo v úterý 26.září 2017 od 19:00 hodin v pohostinství v Lískách.
Veřejného zasedání se zúčastnilo dle přiložené prezenční listiny:
15 zvolených členů OZ
5 občanů
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení, zpráva o činnosti obecní rady a vyřízení připomínek
Interpelace členů obecního zastupitelstva
Vyhlášení výzvy na zimní údržbu komunikací
Majetkové operace
Aktualizace programu rozvoje obce Všelibice
Rozpočtové opatření č. 5/2017
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 15 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 Josefa Lebedu a Filipa Kolomazníka.
Návrh usnesení č. ZO/299/22/2017:
Zastupitelstvo obce Všelibice volí ověřovatele zápisu Josefa Lebedu a Filipa Kolomazníka.
Hlasování: pro 15 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. ZO/299/22/2017 bylo schváleno.

Schválení programu jednání zastupitelstva obce:
Bc. Martina Sluková přednesla program, tak jak byl uveřejněn na pozvánce.
Návrh usnesení č. ZO/300/22/2017:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje program veřejného zasedání.
Hlasování: pro 15 / proti 0 / zdrželi se 0 /
1.

Usnesení č. ZO/300/22/2017 bylo schváleno.

Zpráva o činnosti rady obce Všelibice (viz příloha č. 2):
Starostka obce přečetla zprávu o činnosti Rady obce Všelibice za období 30.6.2017 – 26.9.2017.
Připomínky z minulého VZOZ:
• Zdeněk Česák se otázal, zda se budou měnit špatné sloupy veřejného osvětlení. Starostka již na minulém zasedání
odpověděla, že to závisí na obdržení dotace z KÚLK. Nyní starostka doplnila, obec dotaci nezískala. A budou se tak
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řešit pouze řešit opravy VO.
• Markéta Koptíková se dotazovala, zda by se daly umístit informační cedule o firmách na Vrtecku a na Všelibicku.
Starostka upozornila místní firmy na tento problém.
2.

Interpelace členů obecního zastupitelstva:
Radek Ludvík upozornil na špatné žlábky na pohostinství v Lískách. Starostka odpověděla, že celá situace je řešena ve
spolupráci s technickým dozorem stavby a dodavatelem stavby
.

3.

Vyhlášení výzvy na zimní údržbu komunikací (viz příloha č. 3):
Starostka upřesnila, jak byla zajištěná údržba komunikací minulou zimu. Zimní údržba je rozdělena na tři části – Všelibice, obec zajišťuje svými zaměstnanci, na ostatní části obce byla vyhlášena výzva. Starostka navrhuje stejný postup,
tedy vyhlášení výzvy.
Návrh usnesení č. ZO/301/22/2017:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje vyhlášení Výzvy na zimní údržbu komunikací 2017 – 2018.
Hlasování: pro 15 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. ZO/301/22/2017 bylo schváleno.

4. Majetkové operace:
a) Přístupová komunikace Podborek: starostka informovala, že byl podán návrh na vklad na Katastr nemovistostí dle Darovací smlouvy.
Dále je připravena k podpisu Kupní smlouva s
na p.č. 983/20, p.č. 983/21, p.č. 986/7, p.č.
986/9, p.č. 986/10 vše v k.ú. Všelibice o celkové výměře 1 595 m² za cenu 10,- Kč za 1 m ² celkem za 15.950,Kč, náklady na vklad ponese kupující (viz příloha č. 4).
Návrh usnesení č. ZO/302/22/2017:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje Kupní smlouvu na pozemkové parcely s
vlastníkem pozemků k vytýčené komunikaci Podborek v k.ú. Všelibice p.p.č. 983/20 o výměře 848 m², p.p.č. 983/21 o výměře 593
m², p.p.č. 986/7 o výměře 65 m², p.p.č. 986/9 o výměře 23 m², p.p.č. 986/10 o výměře 63 m², celkem o výměře 1.595
m² za cenu 10,- Kč za 1 m ². Cena celkem 15.950,- Kč. Náklady na vklad do Katastru nemovitostí ponese obec.
Hlasování: pro 15/ proti 0/ zdrželi se 0 /

Usnesení č. ZO/302/22/2017 bylo schváleno.

b) Nabídka od SČVK (viz příloha č. 5) – starostka informovala, že přes realitní agenturu REA nabízejí prodat obci
st.p.č. 320 a p.p.č. 927/8 v k.ú. Všelibice. Cena není stanovena, navrhují cenu v místě obvyklou. K těmto pozemkům nevede přístupová komunikace.
Návrh usnesení č. ZO/303/22/2017:
Zastupitelstvo obce Všelibice po projednání schvaluje Kupní smlouvu s firmou
na st.p. č. 320 a p.p.č. 927/8 v k.ú. Všelibice, za cenu 35,- Kč za 1 m².
Hlasování: pro 0/ proti 15 / zdrželi se 0 /

REA realitní agentura

Usnesení č. ZO/303/22/2017 nebylo schváleno.

5. Aktualizace dokumentu Program obnovy venkova obce Všelibice (viz příloha č. 6):
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Starostka obce navrhla přidat:
• podbod vybudování školní infrastruktury,
• podbod zvýšení odolnosti hasičské zbrojnice ve Všelibicích,
• dále navrhla upravit stávající dokument vymazáním již splněných úkolů. Mgr. Ondřej Rybář naopak upozornil, že by se tyto body měly ponechat, neboť platnost dokumentu je 4 roky a teprve po uplynutí této doby
provést celkové vyhodnocení. Starostka tedy navrhuje zaktualizovat dokument o nově navržené položky.
Návrh usnesení č. ZO/304/22/2017:
Zastupitelstvo obce Všelibice po projednání schvaluje první aktualizaci Programu obnovy venkova pro obec
libice.
Hlasování: pro 15/ proti 0 / zdrželi se 0 /

Vše-

Usnesení č. ZO/304/22/2017 bylo schváleno.

6. Rozpočtové opatření č. 5/2017 (viz příloha č. 7):
Návrh rozpočtového opatření přečetla Jana Sadílková. Rozpočtové opatření se týká příjmu dotace na výjezdovou
jednotku, na Budíkovské slavnosti. A zvýšení výdajů na lesní hospodářství.
Návrh usnesení č. ZO/305/22/2017:
Zastupitelstvo obce Všelibice po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2017.
Hlasování: pro 15 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. ZO/305/22/2017 bylo schváleno.

7. Různé :
• Starostka obce informovala o výhře v soutěži Vesnice roku 2017. Obec získala Červenou stuhu za rozvoj venkova
s finanční odměnou ve výši 150. 000,- Kč.
• Starostka obce dále informovala občany, že v sobotu 11. listopadu 2017 se koná Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu na stanovištích Roveň, Všelibice, Malčice, Vrtky.
• Starostka obce dále informovala občany, že SDH Březová pořádá sběr elektroodpadu ještě do konce září. Elektroodpad je možné složit na Březové vedle hasičské zbrojnice.
• Starostka obce pozvala občany na pravidelné setkání seniorů, které se uskuteční v sobotu 4. listopadu 2017 v Kulturním domě ve Všelibicích.
• Starostka obce dále informovala občany, že ve dnech 20. a 21. října se konají volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
• René Jarolímek informoval o Návrhu Vyhlášky na omezení těžby, který by měl platit od konce října. Povolena by
byla pouze nahodilá těžba.
• Dalibor Binter se dotazoval, zda se jednalo o nákupu sypače ke automobilu Gazelle. Starostka odpovídá, že ne.
•
se ptal, zda se bude opravovat příjezdová komunikace na Rovni za bránou. Starostka odpověděla,
že letos již ne. A plán oprav komunikací na příští rok bude tvořit celé zastupitelstvo na jaře 2018.
• Václav Růta upozornil na špatný stav komunikace přes Březovou a žádá opět o napsání upozornění na Krajskou
správu silnic.
• Josef Lebeda poukázal, že na nové zastávce na křižovatce jsou vylepené plakáty. A navrhuje umístit vývěsku sloužící k tomuto účelu.
• Václav Růta se dotazoval, zda
je zaměstnancem obce Všelibice a jaké má obec další zaměstnance.
Starostka obce odpověděla, že
není zaměstnancem obce a obec má tyto zaměstnance: Roman
Čermák, Stanislav Kovář a Jana Sadílková, dále pak na VPP Jiří Šrýtr a Petr Česák.
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Starostka obce schůzi ukončila v 19:40 hod.
Všelibice, 26. září 2017

Zapsala:

Jana Sadílková

Zápis ověřili: Filip Kolomazník
Josef Lebeda

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

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

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