Zápis a usnesení z 27. zasedání Rady obce Všelibice
ze dne 13. 11. 2020
27. zasedání Rady obce Všelibice ve volebním období 2018-2022 se konalo dne 13. 11. 2020 od 19.00 hodin
videokonferenčně.
Přítomni: Denisa Jandusová, Jiří Müller, Jitka Rybářová, Josef Sadílek, Martina Sluková
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zahájení a schválení programu zasedání
Zimní údržba
Dotační projekty
Aktuální informace k situaci Covid - 19
Kontrola plnění opatření vlastníkem lesa v ochraně lesa
Autobusová čekárna na křižovatce
Smlouvy na pronájem hrobového místa
Výpověď ČEZ na vedení veřejného osvětlení v Lískách
Zřízení inventurní komise a plán inventur
Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
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/231/27/2020
Rada obce schvaluje program 27. zasedání rady obce.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/231/27/2020 bylo schváleno.

Rada obce provedla kontrolu usnesení z 26. zasedání RO.
K bodu č. 2:
Zimní údržba
Byly vypsány dvě výzvy na zimní údržbu komunikací: č. 1 místní části: Březová, Malčice, Podjestřábí, Roveň a výzva na
zimní údržbu č. 2 místní části: Benešovice, Chlístov, Lísky, Nantiškov, Nesvačily, Přibyslavice, Vrtky.
Nabídky byly rozeslány čtyřem subjektům. Členové rady se seznámili s následujícími nabídkami:
k výzvě č. 1: jedna nabídka – pan Jan Jíra, Všelibice, 600,- Kč/hodinu (není plátce DPH).
k výzvě č. 2: jedna nabídka – Družstvo Borek, 780,- Kč/hodinu (včetně DPH).
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Návrh usnesení č. RO/232/27/2020
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zimní údržbu v lokalitě č. 1 s panem Janem Jírou, Všelibice 22
a ukládá starostce tuto smlouvu podepsat.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/232/27/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. RO/233/27/2020
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zimní údržbu v lokalitě č. 2 s Družstvem Borek, Všelibice a ukládá
starostce tuto smlouvu podepsat.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/233/27/2020 bylo schváleno.

K bodu č. 3:
Dotační projekty
Starostka informovala o doručených rozhodnutích o poskytnutí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. Na projekt
Revitalizace obecního úřadu se jedná o dotaci ve výši 2.889.278,-Kč a na projekt Oprava kapličky 248.335,-Kč. Částky
byly upraveny v souladu s vysoutěženými cenami. Obdrželi jsme také rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku
z Ministerstva zemědělství na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity za rok 2019 ve výši 59.835,-Kč. Starostka dále
informovala o schválení projektu Revitalizace návsi ze strany MAS Podještědí. Tento projekt bude dále posuzován ze
strany SZIF, ke kterému však potřebujeme vysoutěžit dodavatele. Jedná se o zakázku malého rozsahu. Proto starostka
navrhuje vyhlásit výzvu na dodavatele. Na pracovní poradě byla také projednávána možnost rekonstrukce tenisového
kurtu. Starostka navrhuje zadat zpracování projektové dokumentace firmě Bestprojekt na základě jejich cenové
nabídky.
Návrh usnesení č. RO/234/27/2020
Rada obce po projednání souhlasí s obdrženými rozhodnutími o poskytnutí dotace z Ministerstva pro místní
rozvoj k projektu Revitalizace obecního úřadu, zde se jedná o dotaci ve výši 2.889.278,-Kč a k projektu Obec
Všelibice - oprava kapličky ve výši 248.335,-Kč. Dále rada obce souhlasí s rozhodnutím o poskytnutí finančního
příspěvku z Ministerstva zemědělství na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity za rok 2019 ve výši 59.835,-Kč.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/234/27/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. RO/235/27/2020
Rada obce po projednání schvaluje vyhlášení výzvy na dodavatele Revitalizace návsi ve Všelibicích.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/235/27/2020 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. RO/236/27/2020
Rada obce po projednání schvaluje objednání projektové dokumentace na rekonstrukci tenisového kurtu firmě
Bestprojekt za nabízenou cenu.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/236/27/2020 bylo schváleno.

K bodu č. 4:
Aktuální informace k situaci Covid - 19
Starostka informovala členy rady o svolání krizového štábu obce. Štáb je pravidelně informován o aktuálním počtu
nakažených v naší obci. Vznikly samostatné webové stránky https://pomoc.vselibice.cz/, kde se zveřejňují aktuality
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k této problematice. Do všech domácností byl doručen leták s kontakty, kam se občané mohou obracet v případě
potřeby.
Návrh usnesení č. RO/237/27/2020
Rada obce po projednání bere informace k situaci Covid – 19 na vědomí.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/237/27/2020 bylo schváleno.

K bodu č. 5:
Kontrola plnění opatření vlastníkem lesa
Rada obce se seznámila s protokolem o provedené kontrole ze strany Magistrátu města Liberce – odbor životního
prostředí. Předmětem kontroly bylo plnění opatření vlastníkem lesa v ochraně lesa na Nesvačilech. Provedeným
kontrolním šetřením nebyly shledány skutečnosti, které by byly důvodem pro zahájení správního řízení o uložení
sankce nebo uložení opatření k nápravě. Vzhledem ke kalamitnímu stavu kůrovce v dané lokalitě je nezbytné i nadále
vyhledávat kůrovcové stromy a zajistit jejich včasnou asanaci.
Návrh usnesení č. RO/238/27/2020
Rada obce po projednání bere na vědomí protokol z kontroly plnění opatření vlastníkem lesa v ochraně lesa.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/238/27/2020 bylo schváleno.

K bodu č. 6:
Autobusová čekárna na křižovatce
Rada obce projednávala možnost výstavby nové autobusové zastávky ve Všelibicích na křižovatce. Členové rady se
shodli na typu s kovovou konstrukcí a výplní z kaleného skla z nabídky firmy Olkov.
Návrh usnesení č. RO/239/27/2020
Rada obce po projednání souhlasí s objednáním autobusové čekárny u firmy Olkov za nabízenou cenu.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/239/27/2020 bylo schváleno.

K bodu č. 7:
Smlouvy na pronájem hrobového místa
Ke konci letošního roku končí uzavřené smlouvy na pronájem hrobových míst na hřbitově na Vrtkách. Rada obce se
seznámila se vzorovou smlouvou a projednávala ceník. Cena za pronájem činí 3,-Kč za každý započatý metr a rok. Cena
za služby je 60,-Kč za rok. Rada souhlasí s navýšením ceny služeb na 80,-Kč za rok vhledem ke zdražení vodného a svozu
komunálního odpadu. Smlouvy budou uzavírány na 10 let.
Návrh usnesení č. RO/240/27/2020
Rada obce po projednání schvaluje vzorovou smlouvu na pronájem hrobového místa a pověřuje starostku k jejich
podpisu.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/240/27/2020 bylo schváleno.
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K bodu č. 8:
Výpověď ČEZ na vedení veřejného osvětlení v Lískách
Rada se seznámila s doručenou výpovědí ČEZu na vedení veřejného osvětlení v Lískách. ČEZ plánuje v místní části Lísky
nahradit vrchní vedení za podzemní. Dojde tedy ke zrušení sloupů, na kterých má naše obec lampy veřejného osvětlení
a zároveň vedení. Ve výpovědi není uveden termín realizace. Projektová dokumentace se bude vytvářet. Proto bychom
měli v rozpočtu s touto akcí počítat, případně ji rozpočtovým opatřením doplnit ve chvíli, kdy budeme znát přesný
rozsah prací a termín.
Návrh usnesení č. RO/241/27/2020
Rada obce po projednání bere na vědomí výpověď od firmy ČEZ na veřejné osvětlení v místní části Lísky.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/241/27/2020 bylo schváleno.

K bodu č. 9:
Zřízení inventurní komise a plán inventur
Starostka seznámila členy rady s plánem inventur a návrhem členů inventarizační komise. Ukončení inventur je
stanoveno k datu 28. 12. 2020. Návrh na složení komise: předsedkyně Jitka Rybářová, členové: Jana Sadílková,
Jan Antuš, Martina Šámalová, Petr Nejedlo.
Návrh usnesení č. RO/242/27/2020
Rada obce po projednání schvaluje plán inventur a složení inventarizační komise.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/242/27/2020 bylo schváleno.

K bodu č. 10:
Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
Starostka informovala o termínu sběru nebezpečných složek komunálního odpadu, který je stanoven na sobotu
28.11.2020 na obvyklých místech. Elektroodpad vybere obec a převeze jej na Březovou, kde odvoz zajistí SDH Březová.
Nově jsou vybírány i bojlery. Drobné elektro je možné odevzdat do popelnice ve Všelibicích.
Návrh usnesení č. RO/243/27/2020
Rada obce po projednání bere na vědomí informace ke sběru nebezpečných složek komunálního odpadu.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/243/27/2020 bylo schváleno.

K bodu č. 11:
Různé:
 Starostka informovala o plánované možnosti portálu občanu – každý občan by měl možnost přihlásit se pod
svým jménem a heslem do systému, aby zjistil, zda má nebo nemá uhrazeny poplatky vůči naší obci. Starostka
systém představí na příští schůzi rady.
 V současné době se neplánuje pořádání Adventní dílny ani Mikulášské nadílky
 Příští RO se uskuteční ve středu 2.12.2020.
Na závěr starostka obce Martina Sluková poděkovala členům rady obce za účast a jednání ve 20.00 hodin ukončila.
Všelibice, 13. listopadu 2020
Zápis ověřila: Jitka Rybářová
………………………………………
………………………………………
Martina Sluková
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