
 

 

 
 

Zápis a usnesení z 2. zasedání Rady obce Všelibice  
ze dne 7. 12. 2022 

 
2. zasedání Rady obce Všelibice ve volebním období 2022-2026 se konalo dne 7. 12. 2022 od 17.00 na 
obecním úřadě ve Všelibicích. 
 
Přítomni: Denisa Jandusová, Josef Sadílek, Martina Sluková, Hana Želechovská 
Omluvena: Jitka Rybářová 
 

 
Program: 

 
1. Zahájení a schválení programu zasedání 
2. Informace o navýšení poplatků za komunální odpad 
3. Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání 
4. Zřízení inventurní komise a plán inventur 
5. Žádost o změnu územního plánu 
6. Veřejnoprávní smlouva 
7. Kulturní akce 
8. Různé  

 
Řízení schůze: starostka Martina Sluková 
Zapisovatelka: starostka Martina Sluková  
Ověřovatel zápisu: Josef Sadílek 
 
K bodu č. 1: 
Starostka obce přednesla body programu zasedání rady obce.  

 
Návrh usnesení č. RO/11/2/2022 
 
Rada obce schvaluje program 2. zasedání rady obce. 
                         
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 / Usnesení č. RO/11/2/2022 bylo schváleno. 

 
Rada obce provedla kontrolu usnesení z 1. zasedání RO.   
Rada následně provedla místní šetření na Vrtkách, kde probíhá revitalizace návsi. Dále se rada 
seznámila se stavem komunikace na Nantiškově, kde se usazují do původního stavu žlabovky podél 
komunikace. 
 
K bodu č. 2: 
Informace o navýšení poplatků za komunální odpad 
Rada obce se seznámila s oznámením Severočeských komunálních služeb s.r.o. o navýšení cen sběru 
a svozu komunálního odpadu.  
 



 

 

Návrh usnesení č. RO/12/2/2022 
 
Rada obce po projednání bere oznámení na vědomí a doporučuje ho k projednání ZO. 
 
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 / Usnesení č. RO/12/2/2022 bylo schváleno. 

 
K bodu č. 3: 
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání 
Starostka předložila radě Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího k podnikání, která se týká pohostinství 
ve Všelibicích. Starostka navrhuje neuplatňovat podle článku V. a bodu 5) navýšení nájemného o roční 
míru inflace. Starostka svůj návrh zdůvodňuje vládními opatřeními, které podnikání na začátku tohoto 
roku omezily a nárůstem cen energií. Hana Želechovská upozornila na svůj střet zájmů, protože 
v současné době je nájemcem pohostinství ve Všelibicích.  
 

Návrh usnesení č. RO/13/2/2022 
 
Rada obce po projednání souhlasí s tím, že se neuplatní navýšení nájemného v pohostinství ve 
Všelibicích o roční míru inflace.  
 
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 / Usnesení č. RO/13/2/2022 bylo schváleno. 

 
K bodu č. 4: 
Zřízení inventurní komise a plán inventur 
Starostka seznámila členy rady s plánem inventur a návrhem členů inventarizační komise. Ukončení 
inventur je stanoveno k 28. 12. 2022. Návrh na složení komise: předsedkyně Denisa Jandusová, 
členové: Jana Sadílková, Jan Antuš, Martina Šámalová, Petr Nejedlo. 
 

Návrh usnesení č. RO/14/2/2022 
 
Rada obce po projednání schvaluje plán inventur a složení inventarizační komise. 
 
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 / Usnesení č. RO/14/2/2022 bylo schváleno. 

 
Starostka seznámila členy rady s plánem inventur a návrhem členů inventarizační komise pro 
příspěvkovou organizaci – mateřská škola. Ukončení inventur je stanoveno k 28. 12. 2022. Návrh na 
složení komise: předsedkyně Denisa Jandusová, členové: Jana Sadílková, Jan Antuš, Martina Šámalová, 
Iva Kořínková. 
 

Návrh usnesení č. RO/15/2/2022 
 
Rada obce po projednání schvaluje plán inventur a složení inventarizační komise pro příspěvkovou 
organizaci Mateřská škola ve Všelibicích. 
 
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 / Usnesení č. RO/15/2/2022 bylo schváleno. 

 
K bodu č. 5: 
Žádost o změnu územního plánu 
Starostka informovala o nové žádosti o změnu územního plánu. Návrh č. Z36 se týká změny ploch ze 
zahrady na změnu funkčního rozšíření zastavitelné plochy k bydlení.  
 



 

 

Návrh usnesení č. RO/16/2/2022 
 
Rada obce po projednání bere na vědomí návrh č. Z36 na změnu územního plánu Všelibice 
a doporučuje ho zastupitelstvu k projednání. 
 
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 / Usnesení č. RO/16/2/2022 bylo schváleno. 

 

K bodu č. 6: 
Veřejnoprávní smlouva 
Starostka informovala členy rady, že ke dni 31. 12. 2022 končí platnost uzavřené veřejnoprávní smlouvy 
na úseku výkonu přestupkové agendy mezi Městem Český Dub a naší obcí. Starostka navrhuje uzavřít 
smlouvu opětovně s Městem Český Dub. 
 

Návrh usnesení č. RO/17/2/2022 
 
Rada obce po projednání bere na vědomí návrh veřejnoprávní smlouvy na úseku výkonu 
přestupkové agendy mezi Městem Český Dub a Obcí Všelibice a doporučuje ji zastupitelstvu ke 
schválení. 
 
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 / Usnesení č. RO/17/2/2022 bylo schváleno. 

 
K bodu č. 7: 
Kulturní akce 
Starostka informovala o kulturních akcích. Ve spolupráci s SDH Všelibice se v sobotu 3. 12. 2022 
uskutečnila Mikulášská nadílka v kulturním domě ve Všelibicích. V úterý 13. 12. 2022 proběhne 
Vánoční besídka dětí z mateřské školy rovněž v kulturním domě ve Všelibicích.   30. 12. 2022 je 
naplánován turnaj ve stolním tenisu. 
 

Návrh usnesení č. RO/18/2/2022 
 
Rada obce po projednání bere na vědomí informace ke kulturním akcím. 
 
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 / Usnesení č. RO/18/2/2022 bylo schváleno. 

 
K bodu č. 8: 
Různé 

 Starostka informovala, že obecní úřad v 51. týdnu bude otevřen pro veřejnost v pondělí a ve 
středu v běžných úředních hodinách. V 52. týdnu pouze po předchozí telefonické případně        
e-mailové domluvě. 
 

Na závěr starostka obce Martina Sluková poděkovala členům rady obce za účast a jednání v 18.30 
hodin ukončila.     

 

Všelibice, 7. prosinec 2022 

Zápis ověřil: Josef Sadílek 

 

      ………………………………………        
                                                                        …………………………………… 

                                                                                                                                 Martina Sluková     


