Zápis a usnesení z 31. zasedání Rady obce Všelibice
ze dne 3. 2. 2021
31. zasedání Rady obce Všelibice ve volebním období 2018-2022 se konalo dne 3. 2. 2021 od 19.00 hodin
videokonferenčně.
Přítomni: Denisa Jandusová, Jiří Müller, Jitka Rybářová, Josef Sadílek, Martina Sluková
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení a schválení programu zasedání
Projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
Dodatek k rámcové smlouvě o nákupu a zpracování knih
Žádost o připojení ke komunikaci
Dohoda o výběru poplatků a předávání dokladů
Vlajka pro Tibet
Různé

Řízení schůze: starostka Martina Sluková
Zapisovatelka: starostka Martina Sluková
Ověřovatel zápisu: Jiří Müller
K bodu č. 1:
Starostka obce přednesla body programu pro zasedání rady obce. Navrhla usnesení:
Návrh usnesení č. RO/263/31/2021
Rada obce schvaluje program 31. zasedání rady obce.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/263/31/2021 bylo schváleno.

Rada obce provedla kontrolu usnesení z 30. zasedání RO.
K bodu č. 2:
Projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
Jedná se o zřízení vodovodního a kanalizačního řadu a souvisejících objektů na p.p.č. 808/14 a 808/24 v k.ú Všelibice.
Tyto přípojky budou sloužit pro nově budované rodinné domy. Budoucí oprávněnou osobou je ve smlouvě Severočeská
vodárenská společnost a.s. Rada navrhuje cenu za věcné břemeno 3.000,- Kč plus DPH.
Návrh usnesení č. RO/264/31/2021
Rada obce po projednání schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti o zřízení vodovodního
a kanalizačního řadu a souvisejících objektů na p.p.č. 808/14 a 808/24 v k.ú Všelibice a pověřuje starostku jejím
podpisem.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/264/31/2021 bylo schváleno.
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K bodu č. 3:
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. V rozpočtu obce je vyčleněno 10.000,- Kč na nákup nových knih.
Návrh usnesení č. RO/265/31/2021
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 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/265/31/2021 bylo schváleno.

K bodu č. 4:
Žádost o připojení ke komunikaci
Rada se seznámila s žádostí o připojení parcely p.p.č. 1005/1 a 1007/4 k.ú. Všelibice. Od obce Všelibice, jako vlastníka
komunikace na p.p.č. 1118 v k.ú. Všelibice, je vyžadován souhlas s připojením ke komunikaci. Starostka předložila
projektovou dokumentaci. Obecní úřad dále požádal o souhlasné stanovisko Policii ČR, které do dnešního zasedání
nebylo doručeno.
Návrh usnesení č. RO/266/31/2021
Rada obce po projednání schvaluje připojení ke komunikaci na p.p.č. 1118 v k.ú. Všelibice z p.p.č. 1005/1 a 1007/4
v k.ú. Všelibice za předpokladu, že obecní úřad Všelibice obdrží souhlasné stanovisko od Policie ČR.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/266/31/2021 bylo schváleno.

K bodu č. 5:
Dohoda o výběru poplatků a předávání dokladů
Nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. zavádí novou koncepci stanovení a výběru poplatku za ukládání odpadů na
skládku. Tato problematika se významně dotýká i naší obce, neboť určitá část komunálního odpadu, jehož původcem
je obec, je odstraňován uložením na skládku. Severočeské komunální služby s.r.o. nabízí administrativně zajistit
(uplatnit) zákonnou slevu na vybrané komunální odpady. Pokud dohodu uzavřeme, budou nám fakturovány ceny jako
dosud (s poplatkem 500 Kč/t). Jednou za čtvrtletí se vyhodnotí, zda obec neztratila nárok na třídící slevu. Až obec
vyčerpá slevu - ztratí nárok na třídící slevu, tak jí za množství nad limit bude dofakturována příslušná částka, což bude
nad stanovený limit 0,2 tuny/občan/rok. Tato dofakturace bude činit 300 Kč/t. V opačném případě SKS nebude
schopna slevu pro nás uplatnit a zvýšený poplatek (800 Kč/t) nám budeme účtovat za celý kalendářní rok.
Návrh usnesení č. RO/267/31/2021
Rada obce po projednání schvaluje uzavřít dohodu včetně příloh a pověřuje starostku k podpisu dohody.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/267/31/2021 bylo schváleno.

K bodu č. 6:
Vlajka pro Tibet
Starostka obce seznámila členy RO s žádostí o účast v mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
Návrh usnesení č. RO/268/31/2021
Rada obce po projednání neschvaluje připojení se ke kampani „Vlajka pro Tibet“.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 1 /

Usnesení č. RO/268/31/2021 bylo schváleno.
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K bodu č. 7:
Různé:
 Starostka informovala o situaci Covid – 19 v naší obci.
 Stav účtů na konci roku 2020 byl 9.593.514,41 Kč.
 Příští schůzka je plánována ještě v únoru vzhledem posunutí termínu revitalizace návsi. Nemáme zatím
potvrzenou dotaci.
 Zasedání zastupitelstva se uskuteční do poloviny března.
Na závěr starostka obce Martina Sluková poděkovala všem členům rady obce za účast a jednání v 19.40 hodin
ukončila.
Všelibice, 3. února 2021

Zápis ověřil: Jiří Müller

………………………………………

………………………………………
Martina Sluková
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