Zápis a usnesení z 16. zasedání Rady obce Všelibice
ze dne 5. 2. 2020
16. zasedání Rady obce Všelibice ve volebním období 2018-2022 se konalo dne 5. 2. 2020 od 19.00 hodin na Obecním
úřadě ve Všelibicích.
Přítomni: Denisa Jandusová, Jitka Rybářová, Josef Sadílek, Martina Sluková
Omluven: Jiří Müller
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zahájení a schválení programu zasedání
Žádost o zřízení přístupové cesty
Informace o cenách sběru tříděného odpadu
Kupní smlouva s Libereckým krajem
Rekonstrukce mostu ve Všelibicích
Dotační tituly
Dodatek k rámcové smlouvě o nákupu a zpracování knih
Vlajka pro Tibet
Pořízení počítače
Informace ke stavbě mateřské školy
Obecní ples
Různé

Řízení schůze: starostka Martina Sluková
Zapisovatelka: starostka Martina Sluková
Ověřovatelka zápisu: Denisa Jandusová
K bodu č. 1:
Starostka obce přednesla body programu pro zasedání rady obce. Navrhla usnesení:
Návrh usnesení č. RO/140/16/2020
Rada obce schvaluje program 16. zasedání rady obce.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/140/16/2020 bylo schváleno.

Rada obce provedla kontrolu usnesení z 15. zasedání RO.
K bodu č. 2:
Žádost o zřízení přístupové cesty
Na minulém zasedání rada projednávala žádost o zřízení přístupové cesty k nemovitosti na Březové č.p. 30, protože
vlastník si stěžoval na to, že obec prodala přístupovou komunikaci jinému vlastníkovi. Starostka tuto skutečnost
prověřila na katastru nemovitostí. Současná majitelka p.p.č. 1347 k.ú. Březová nemovitost nabyla v dědictví, tedy
nikoliv odkoupením od obce.
dále požaduje po obci vybudování cesty přes pozemky na p.p.č. 303/2, 303/1,
305/3, 345/2, 1421. Tyto jsou v soukromém vlastnictví a v platném územním plánu nejsou vedeny jako komunikace.
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Návrh usnesení č. RO/141/16/2020
Rada obce po projednání bere informace na vědomí.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/141/16/2020 bylo schváleno.

K bodu č. 3:
Informace o cenách sběru tříděného odpadu
Starostka předložila nový ceník Severočeských komunálních služeb ke sběru a svozu složek z odděleného sběru
komunálního odpadu.
Návrh usnesení č. RO/142/16/2020
Rada obce po projednání bere informace o cenách sběru tříděného odpadu na vědomí.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/142/16/2020 bylo schváleno.

K bodu č. 4:
Kupní smlouva s Libereckým krajem
Starostka informovala členy rady o dokončeném prodeji pozemků a části pozemků Libereckému kraji. Jedná se
pozemky, přes které vedou krajské komunikace. Smlouva byla schválena naším zastupitelstvem ZO/365/27/2018.
Přepis na katastru nemovitostí byl proveden letos, zdržení bylo způsobeno vyjímáním z půdního fondu. Nyní by měl
Liberecký kraj uhradit kupní cenu celkem 45.120,-Kč.
Návrh usnesení č. RO/143/16/2020
Rada obce po projednání bere na vědomí informace ke kupní smlouvě OLP/1581/2019.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/143/16/2020 bylo schváleno.

K bodu č. 5:
Rekonstrukce mostu ve Všelibicích
Rada už v minulosti projednávala špatný stav mostu ve Všelibicích. V prosinci byla provedena hlavní prohlídka mostu
a bylo doporučeno nechat zpracovat projektovou dokumentaci k jeho celkové rekonstrukci. Proto starostka poptala
tři firmy, aby zaslaly cenové nabídky. Starostka předložila dvě nabídky firem na zpracování projektové dokumentace
a inženýrskou činnost k rekonstrukci mostu ve Všelibicích: nabídka firmy RAL Projekt s.r.o. 147.500,-Kč a nabídka firmy
ABM Kontrol s.r.o. 95.000,-Kč obě ceny jsou bez DPH. Další nabídka nedorazila.
Návrh usnesení č. RO/144/16/2020
Rada obce po projednání schvaluje objednání projektové dokumentace u firmy ABM Kontrol s.r.o. za nabízenou
cenu.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/144/16/2020 bylo schváleno.

K bodu č. 6:
Dotační tituly
Starostka obce seznámila členy RO s dotačními tituly Libereckého kraje – Podpora ochrany přírody a krajiny a Podpora
jednotek požární ochrany obcí. Projekt na ošetření významných stromů ve Všelibicích a okolí zpracoval Miloslav Wach.
Jedná se o 8 vzrostlých stromů ve Všelibicích, na Rovni a v Přibyslavicích a skupinu 7 mladých lip ve Všelibicích
u mateřské školy. Cena služeb je 99.150,-Kč, z této částky bychom mohli žádat o 70% dotaci. U projektu na podporu
požární ochrany starostka vyzvala velitele jednotky PO, aby si určil potřebnou výbavu pro jednotku.
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Návrh usnesení č. RO/145/16/2020
Rada obce po projednání ukládá starostce zpracovat projekty k vyhlášeným dotačním programům Libereckého
kraje a zažádat o dotace.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/145/16/2020 bylo schváleno.

K bodu č. 7:
Dodatek k rámcové smlouvě o nákupu a zpracování knih
Starostka obce seznámila členy rady obce s dodatkem k rámcové smlouvě o nákupu knih do Místní knihovny ve
Všelibicích a pro pobočku na Vrtkách. V rozpočtu obce je vyčleněno 10.000,-Kč na nákup nových knih.
Návrh usnesení č. RO/146/16/2020
Rada obce po projednání schvaluje dodatek rámcové smlouvy na nákup knih pro Místní knihovnu ve Všelibicích
ve výši 10.000,- Kč a pověřuje starostku jeho podpisem.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/146/16/2020 bylo schváleno.

K bodu č. 8:
Vlajka pro Tibet
Starostka obce seznámila členy RO s žádostí o projednání účasti v mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
Návrh usnesení č. RO/147/16/2020
Rada obce po projednání schvaluje připojení se ke kampani „Vlajka pro Tibet“.
Hlasování: pro 0 / proti 3 / zdrželi se 1 /

Usnesení č. RO/147/16/2020 nebylo schváleno.

K bodu č. 9:
Pořízení počítače
Starostka navrhuje koupit pro obecní úřad nový počítač pro účetní úřadu. Stávající PC je zastaralý a na současné
požadavky již nemá výkon ani software, protože od ledna 2020 přestala fungovat podpora pro Windows 7. V rozpočtu
jsou finanční prostředky připraveny.
Návrh usnesení č. RO/148/16/2020
Rada obce po projednání schvaluje vyčlenit finanční prostředky do výše 20.000,- Kč na nákup počítače.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/148/16/2020 bylo schváleno.

K bodu 10:
Informace ke stavbě mateřské školy
Starostka informovala o průběhu výstavby mateřské školy. Za měsíc leden byla předložena faktura v částce
2.537.504,64 Kč bez DPH. Práce na stavbě probíhají dle harmonogramu.
Návrh usnesení č. RO/149/16/2020
Rada obce po projednání bere na vědomí informace ke stavbě mateřské školy.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/149/16/2020 bylo schváleno.
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K bodu 11:
Obecní ples
Rada obce projednala organizaci obecního plesu. Termín plesu je 7. 3. 2020 od 20.00 hodin. Hrát bude skupina Trhák.
Starostka navrhuje zvýšit vstupné na 200,- Kč.
Návrh usnesení č. RO/150/16/2020
Rada obce po projednání schvaluje pořádání Obecního plesu dne 7. 3. 2020 se vstupným 200,- Kč.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/150/16/2020 bylo schváleno.

K bodu 12:
Různé
 Starostka upozornila členy rady na nutnost odevzdat majetková přiznání.
 Starostka informovala o převodu částky 4.000.000,-Kč z účtu ČNB na běžný účet obce vedený u České
spořitelny, aby mohly být hrazeny faktury týkající se stavby mateřské školy.
Příští RO se uskuteční ve středu 27. 2. 2020.
Na závěr starostka obce Martina Sluková poděkovala členům rady obce za účast a jednání ve 20.45 hodin ukončila.
Všelibice, 5. února 2020
Zápis ověřila: Denisa Jandusová
………………………………………
………………………………………
Martina Sluková
starostka
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