Zápis a usnesení z 23. zasedání Rady obce Všelibice
ze dne 28. 8. 2020
23. zasedání Rady obce Všelibice ve volebním období 2018-2022 se konalo dne 28. 8. 2020 od 19.00 hodin.
Přítomni: Denisa Jandusová, Jiří Müller, Jitka Rybářová, Martina Sluková
Omluven: Josef Sadílek
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zahájení a schválení programu zasedání
Výše školného v MŠ Všelibice
Vyhlášení výzvy na zadávací dokumentace na akci Revitalizace obecního úřadu
Vyhlášení výzvy na zadávací dokumentace na akci Obec Všelibice - oprava kapličky
Žádost o finanční dar spolku
Řád veřejného pohřebiště
Prodloužení nájemní smlouvy
Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene
Projednání smluv o právu umístit a provést stavbu
Různé

Řízení schůze: starostka Martina Sluková
Zapisovatelka: starostka Martina Sluková
Ověřovatelka zápisu: Jitka Rybářová
K bodu č. 1:
Starostka obce přednesla body programu pro zasedání rady obce. Navrhla usnesení:
Návrh usnesení č. RO/202/23/2020
Rada obce schvaluje program 23. zasedání rady obce.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/202/23/2020 bylo schváleno.

Rada obce provedla kontrolu usnesení z 22. zasedání RO.
K bodu č. 2:
Výše školného v MŠ Všelibice
Rada se seznámila s návrhem ředitelky MŠ Všelibice na stanovení školného pro rok 2020/2021. Ředitelka navrhuje
školné ve výši 300,- Kč za měsíc.
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Návrh usnesení č. RO/203/23/2020
Rada obce po projednání bere na vědomí výši školného v MŠ Všelibice na školní rok 2020/2021 ve výši 300,-Kč za
měsíc.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/203/23/2020 bylo schváleno.

K bodu č. 3:
Vyhlášení výzvy na zadávací dokumentace na akci Revitalizace obecního úřadu
Na tuto akci jsme žádali o dotaci na MMR. Obdrželi jsme registraci akce. Dotace by měla činit max 3.258.125,00Kč
a vlastní podíl 1.524.237,00Kč. Realizace akce může probíhat i v příštím roce, ale již nyní musíme doložit uzavřenou
smlouvu s dodavatelem stavby. Proto starostka navrhuje vyhlásit výzvu a zadávací podmínky.
Návrh usnesení č. RO/204/23/2020
Rada obce po projednání schvaluje vyhlášení výzvy a zadávacích podmínek na akci Revitalizace obecního úřadu.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/204/23/2020 bylo schváleno.

K bodu č. 4:
Vyhlášení výzvy na zadávací dokumentace na akci Obec Všelibice - oprava kapličky
Na tuto akci jsme také žádali o dotaci na MMR. Obdrželi jsme registraci akce. Dotace by měla činit max 301.070,- Kč
a vlastní podíl 129.030,00 Kč. I tato realizace akce může probíhat i v příštím roce, ale již nyní musíme doložit uzavřenou
smlouvu s dodavatelem stavby. Proto starostka navrhuje vyhlásit výzvu a zadávací podmínky.
Návrh usnesení č. RO/205/23/2020
Rada obce po projednání schvaluje vyhlášení výzvy a zadávacích podmínek na akci Oprava Kapličky ve Všelibicích.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/205/23/2020 bylo schváleno.

K bodu č. 5:
Žádost o finanční dar spolku
Starostka předložila žádost Honebního společenstva Všelibice o finanční dar ve výši 2.000,- Kč. Dar bude využit na
organizaci schůzovní činnosti. Starostka navrhuje uzavřít darovací smlouvu a na základě doporučení auditora již
nevyžadovat doklady vztahující se k účelu využití.
Návrh usnesení č. RO/206/23/2020
Rada obce Rada obce po projednání schvaluje Darovací smlouvu s Honebním společenstvem Všelibice,
IČ 46745351, na částku 2.000,- Kč a pověřuje starostku jejím podpisem.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/206/23/2020 bylo schváleno.

K bodu č. 6:
Řád veřejného pohřebiště
Starostka informovala členy řadu o nutnosti provést změnu řádu veřejného pohřebiště a uvést jej do souladu se
zákonem č. 256/2001 Sb. V této souvislosti byl přepracovaný řád veřejného pohřebiště zaslán ke schválení na Krajský
úřad v Liberci. Obdrželi jsme souhlas s provozováním a řádem veřejného pohřebiště.
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Návrh usnesení č. RO/207/23/2020
Rada obce po projednání schvaluje řád veřejného pohřebiště.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/207/23/2020 bylo schváleno.

K bodu č. 7:
Prodloužení nájemní smlouvy
Starostka informovala členy o žádosti
prodloužit nájemní smlouvu na část nebytových prostor
Všelibice 91 (kabiny) do 6.9.2020 včetně. Starostka navrhuje smlouvu prodloužit a dopočítat poměrnou část
nájemného.
Návrh usnesení č. RO/208/23/2020
Rada obce po projednání schvaluje dodatek k nájemní smlouvě podle usnesení RO/186/20/2020 se změnou do
6.9.2020 a pověřuje starostku jeho podpisem.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/208/23/2020 bylo schváleno.

K bodu č. 8:
Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene
Rada se seznámila se Smlouvou o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-4010130/VB/01. Týká se výstavby
zařízení distribuční soustavy – podzemní kabelové vedení na p.p.č. 1307/1 v k.ú. Malčice u Všelibic. Starostka navrhuje
cenu za věcné břemeno 3.000,- Kč plus DPH.
Návrh usnesení č. RO/209/23/2020
Rada obce po projednání schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-4010130/VB/01
a pověřuje starostku k jejímu podpisu.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/209/23/2020 bylo schváleno.

K bodu č. 9:
Projednání smluv o právu umístit a provést stavbu
Rada se seznámila s návrhy smluv o právu umístit a provést stavbu. Obě smlouvy byly konzultovány s naším právním
zástupcem. První se týká výstavby vodovodní přípojky pro stávající RD č.p. 8 st. 89, k.ú. Libíč. Dotčeny budou obecní
pozemky p.p.č. 1348/2 a 414/1 k.ú. Březová u Všelibic. Starostka navrhuje cenu za věcné břemeno 3.000,- Kč plus DPH.
Návrh usnesení č. RO/210/23/2020
Rada obce po projednání schvaluje smlouvu o právu umístit a provést stavbu s
jednorázovou úplatu 3.000,- Kč plus DPH a pověřuje starostku podpisem.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

za

Usnesení č. RO/210/23/2020 bylo schváleno.

Druhá se týká výstavby vodovodní přípojky pro stávající RD č.p. 1 st. 88, k.ú. Libíč. Dotčen bude obecní pozemek p.p.č.
1348/2 v k.ú. Březová u Všelibic. Starostka navrhuje cenu za věcné břemeno 3.000,- Kč plus DPH.
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Návrh usnesení č. RO/211/23/2020
Rada obce po projednání schvaluje smlouvu o právu umístit a provést stavbu s
úplatu 3.000,- Kč plus DPH a pověřuje starostku podpisem.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

za jednorázovou

Usnesení č. RO/211/23/2020 bylo schváleno.

K bodu č. 10:
Různé
 Starostka informovala o obdržení jednorázového nenávratného neúčelového příspěvku ze státního rozpočtu
– kompenzační bonus ve výši 701.250,- Kč.
 Rada se seznámila s protokolem o kontrole ze strany VZP - nebyly zjištěny splatné závazky ani jiné evidenční
nedostatky.
 Příští RO se uskuteční ve středu 2. 9. 2020.
Na závěr starostka obce Martina Sluková poděkovala členům rady obce za účast a jednání ve 20.30 hodin ukončila.
Všelibice, 28. srpna 2020
Zápis ověřila: Jitka Rybářová
………………………………………
………………………………………
Martina Sluková
starostka
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