
OBEC VŠELIBICE 
Zastupitelstvo obce Všelibice 

 
Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání nově zvoleného Obecního zastupitelstva, 

které se konalo ve středu 19. října 2022 od 19:30 hodin v Kulturním domě ve Všelibicích. 
 

Ustavujícího zasedání se zúčastnilo dle přiložené prezenční listiny (Příloha č. 1: Prezenční listina):  
13 nově zvolených členů OZ (omluveni Josef Lebeda, Ondřej Rybář) 
12 občanů 
Program: 

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
2. Schválení programu ustavujícího zasedání 
3. Volba starosty obce, místostarosty a členů rady obce 
4. Zřízení finančního a kontrolního výboru 
5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 
6. Dotační tituly 
7. Rozpočtové opatření 7/2022 
8. Různé 

 
 
Zasedání Zastupitelstva obce Všelibice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:31 hodin pověřeným 
členem zastupitelstva obce Všelibice Zdeňkem Česákem (dále jako „předsedající“).  
Přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona       
č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání 
návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování, žádný návrh nebyl podán. Informace podle § 93 odst. 1 zákona 
o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu ve Všelibicích zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 
7 dní, a to od 11. 10. do 20. 10. 2022. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ (Příloha č. 3). 
 
Dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (Příloha č. 1: Prezenční listina) konstatoval, že je přítomno 
13 nově zvolených členů zastupitelstva a je možno usnášet se ve všech bodech navrženého programu (dle § 92 odst. 
3 zákona o obcích).   

 
Složení slibu členů obecního zastupitelstva: 
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před 
složením slibu upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za   
následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých    
zákonů, v platném znění). 
 
Slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích, přečetl nejmladší člen zastupitelstva Michal Adam: „Slibuji věrnost 
České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Všelibice 
a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ 
 
Předsedající následně jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ 
a podpisem na připraveném archu (Příloha č. 2). Předsedající pronesl slovo „slibuji“ a potom podepsal slib na   
předložený arch. Dále přistoupili postupně všichni přítomní členové zastupitelstva k předsedajícímu a prohlášením 
slova „slibuji“, podáním ruky a podpisem potvrdili složení slibu.  
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 
 

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele: 
Předsedající určil zapisovatelkou jednání Janu Sadílkovou a navrhl ověřovatele zápisu Dalibora Bintera 
a Václava Růtu. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  
 



Návrh usnesení č. ZO/1/1/2022: 
 
Zastupitelstvo obce Všelibice volí ověřovatele zápisu Dalibora Bintera a Václava Růtu. 
 
Hlasování: pro 13 / proti 0 / zdrželi se 0 / Usnesení č. ZO/1/1/2022 bylo schváleno. 
Pro:  Adam, Binter, Česák, Hansal, Jandusová, Kolomazník, Rubášová, Růta, Rybářová, Sadílek, Slavíková, Sluková, Želechovská 
Proti: 
Zdržel/a/ se:    

 
2. Schválení programu ustavujícího zasedání 

Předseda seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva 
a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. 
 
Návrh usnesení č. ZO/2/1/2022: 
 
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje navržený program veřejného zasedání. 
 
Hlasování: pro 13 / proti 0 / zdrželi se 0 / Usnesení č. ZO/2/1/2022 bylo schváleno. 

 Pro:  Adam, Binter, Česák, Hansal, Jandusová, Kolomazník, Rubášová, Růta, Rybářová, Sadílek, Slavíková, Sluková, Želechovská 
Proti: 

     Zdržel/a/ se 
 

3. Volba starosty, místostarosty a členů rady obce:  
Předsedající navrhl, aby funkce starosty obce byla nadále vykonávána jako uvolněná ve smyslu § 71 odst. 1 písm. a) 
zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své 
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

       
Návrh usnesení č. ZO/3/1/2022: 
 
Zastupitelstvo obce Všelibice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty 
obce bude člen zastupitelstva uvolněn. 
 
Hlasování: pro 13 / proti 0 / zdrželi se 0 / Usnesení č. ZO/3/1/2022 bylo schváleno. 
Pro:  Adam, Binter, Česák, Hansal, Jandusová, Kolomazník, Rubášová, Růta, Rybářová, Sadílek, Slavíková, Sluková, Želechovská 
Proti: 
Zdržel/a/ se:    

 
Dále předsedající navrhl, aby dnešní volby proběhly jako veřejné, a to je zdvižením ruky. Zvolen je ten kandidát, 
který tedy získá 8 a více hlasů. Jiné návrhy nebyly vzneseny.  
 
 
Návrh usnesení č. ZO/4/1/2022: 
 
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje, že volby budou probíhat veřejně hlasováním. 
 
Hlasování: pro 13 / proti 0 / zdrželi se 0 / Usnesení č. ZO/4/1/2022 bylo schváleno. 
 
Pro:  Adam, Binter, Česák, Hansal, Jandusová, Kolomazník, Rubášová, Růta, Rybářová, Sadílek, Slavíková, Sluková, Želechovská 
Proti: 
Zdržel/a/ se:    

 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem zastupitelstva na kandidáta na funkci starosty obce, kterým je 
Martina Sluková, která kandidaturu přijala. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům navrhnut jiného 
kandidáta. Žádný jiný kandidát navržen nebyl. 
 
 



Návrh usnesení č. ZO/5/1/2022: 
 
Zastupitelstvo obce Všelibice volí starostkou obce Martinu Slukovou. 
 
Hlasování: pro 13 / proti 0 / zdrželi se 0 / Usnesení č. ZO/5/1/2022 bylo schváleno. 
Pro:  Adam, Binter, Česák, Hansal, Jandusová, Kolomazník, Rubášová, Růta, Rybářová, Sadílek, Slavíková, Sluková, Želechovská 
Proti: 
Zdržel/a/ se:    

 
Po zvolení starostky předal předsedající Zdeněk Česák řízení zasedání nově zvolené starostce Martině Slukové, která 
poděkovala zastupitelům, kteří jí dali svůj hlas. Ve svém úvodu také poděkovala všem voličům za účast ve volbách.  
           
Pro volbu neuvolněného místostarosty byl navržen jeden kandidát: Denisa Jandusová – kandidaturu přijala.     
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům navrhnut jiného kandidáta. Žádný jiný kandidát navržen nebyl. 
 
Návrh usnesení č. ZO/6/1/2022: 
 
Zastupitelstvo obce Všelibice volí neuvolněnou místostarostkou obce Denisu Jandusovou. 
 
Hlasování: pro 13 / proti 0 / zdrželi se 0 / Usnesení č. ZO/6/1/2022 bylo schváleno. 
Pro:  Adam, Binter, Česák, Hansal, Jandusová, Kolomazník, Rubášová, Růta, Rybářová, Sadílek, Slavíková, Sluková, Želechovská 
Proti: 
Zdržel/a/ se:    

 
Starostka informovala, že radu obce tvoří starosta, místostarosta a další členové Rady volení z řad členů 
zastupitelstva obce. Počet členů rady obce je lichý a činí ji nejméně 5 členů, přičemž počet nesmí přesahovat jednu 
třetinu počtu členů zastupitelstva obce. To znamená, že obecní rada ve Všelibicích bude pětičlenná. Pro volbu 
dalších 3 členů obecní rady byli navrženi:  
 

 Jitka Rybářová – kandidaturu přijala. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům navrhnut jiného 
kandidáta. Žádný jiný kandidát navržen nebyl. 

 
Návrh usnesení č. ZO/7/1/2022: 
 
Zastupitelstvo obce Všelibice volí členem rady Jitku Rybářovou. 
 
Hlasování: pro 13/ proti 0 / zdrželi se 0 / Usnesení č. ZO/7/1/2022 bylo schváleno. 
Pro:  Adam, Binter, Česák, Hansal, Jandusová, Kolomazník, Rubášová, Růta, Rybářová, Sadílek, Slavíková, Sluková, Želechovská 
Proti: 
Zdržel/a/ se:    

 
 Magdaléna Slavíková – kandidaturu přijala. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům navrhnut 

jiného kandidáta. Žádný jiný kandidát navržen nebyl. 
 

Návrh usnesení č. ZO/8/1/2022: 
 
Zastupitelstvo obce Všelibice volí členem rady Magdalénu Slavíkovou. 
 
Hlasování: pro 4/ proti 0 / zdrželi se 9 / Usnesení č. ZO/8/1/2022 nebylo schváleno. 
Pro:  Rubášová, Růta, Rybářová, Slavíková 
Proti: 
Zdržel/a/ se: Adam, Binter, Česák, Hansal, Jandusová, Kolomazník, Sadílek, Sluková, Želechovská 
   

Starostka navrhla zastupitelům z kandidátní listiny Nezávislí za Všelibice, aby navrhli jiného kandidáta na člena rady. 
Klára Rubášová sdělila, že nemají jiného kandidáta a Magdaléna Slavíková je pro ně vhodný kandidát.  
Starostka přesto navrhla z kandidátní listiny Nezávislí za Všelibice Kláru Rubášovou, která kandidaturu nepřijala. 



Následně z téže kandidátní listiny starostka navrhla Václava Růtu, který kandidaturu nepřijal. 
Jako dalšího kandidáta starostka obce navrhla Josefa Sadílka, který kandidaturu přijal. Před hlasováním byla dána 
možnost zastupitelům navrhnut jiného kandidáta. Žádný jiný kandidát navržen nebyl. 
 
Návrh usnesení č. ZO/9/1/2022: 
 
Zastupitelstvo obce Všelibice volí členem rady Josefa Sadílka. 
 
Hlasování: pro 10 / proti 1 / zdrželi se 2 / Usnesení č. ZO/9/1/2022 bylo schváleno. 
Pro:  Adam, Binter, Česák, Hansal, Jandusová, Kolomazník, Rybářová, Sadílek, Sluková, Želechovská 
Proti: Růta 
Zdržel/a/ se:  Rubášová, Slavíková 
 

Dále byla navržena: 
 Hana Želechovská – kandidaturu přijala. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům navrhnut jiného 

kandidáta. Žádný jiný kandidát navržen nebyl. 
 

Návrh usnesení č. ZO/10/1/2022: 
 
Zastupitelstvo obce Všelibice volí členem rady Hanu Želechovskou. 
 
Hlasování: pro 11 / proti 0 / zdrželi se 2/ Usnesení č. ZO/10/1/2022 bylo schváleno. 
Pro:  Adam, Binter, Česák, Hansal, Jandusová, Kolomazník, Růta, Rybářová, Sadílek, Sluková, Želechovská 
Proti:  
Zdržel/a/ se:  Rubášová, Slavíková 
 

4. Zřízení finančního a kontrolního výboru: 
Starostka obce úvodem tohoto bodu informovala o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor (§ 117 odst. 2 a § 84 
odst. 2 písm. I) zákona o obcích), neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem 
původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§117 odst. 3 zákona     
o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákony o obcích). Členy 
výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru musí být jen člen zastupitelstva 
(§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, ani 
osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). 
 

 Bylo navrženo, aby zastupitelstvo zřídilo finanční a kontrolní výbor, přičemž každý výbor bude mít pět členů. 
 

Návrh usnesení č. ZO/11/1/2022: 
 
Zastupitelstvo obce Všelibice zřizuje finanční výbor, který bude pětičlenný. 
 
Hlasování: pro 13 / proti 0 / zdrželi se 0 / Usnesení č. ZO/11/1/2022 bylo schváleno. 
Pro:  Adam, Binter, Česák, Hansal, Jandusová, Kolomazník, Rubášová, Růta, Rybářová, Sadílek, Slavíková, Sluková, Želechovská 
Proti: 
Zdržel/a/ se:    

 
Návrh usnesení č. ZO/12/1/2022: 
 
Zastupitelstvo obce Všelibice zřizuje kontrolní výbor, který bude pětičlenný. 
 
Hlasování: pro 13 / proti 0 / zdrželi se 0 / Usnesení č. ZO/12/1/2022 bylo schváleno. 
Pro:  Adam, Binter, Česák, Hansal, Jandusová, Kolomazník, Rubášová, Růta, Rybářová, Sadílek, Slavíková, Sluková, Želechovská 
Proti: 
Zdržel/a/ se:    

 
 



Návrh na předsedu finančního výboru: Dalibor Binter – kandidaturu přijal. 
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům navrhnut jiného kandidáta. Žádný jiný kandidát navržen nebyl. 
 
Návrh usnesení č. ZO/13/1/2022: 
 
Zastupitelstvo obce Všelibice volí předsedou finančního výboru Dalibora Bintera. 
 
Hlasování: pro 13 / proti 0 / zdrželi se 0/ Usnesení č. ZO/13/1/2022 bylo schváleno. 
Pro:  Adam, Binter, Česák, Hansal, Jandusová, Kolomazník, Rubášová, Růta, Rybářová, Sadílek, Slavíková, Sluková, Želechovská 
Proti: 
Zdržel/a/ se:    

 
Návrh na členy finančního výboru: Zdeněk Česák, Jiří Hansal, Filip Kolomazník, Václav Růta – jmenovaní kandidaturu 
přijali. 
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům navrhnut jiného kandidáta. Žádný jiný kandidát navržen nebyl. 
 
Návrh usnesení č. ZO/14/1/2022: 
 
Zastupitelstvo obce Všelibice volí členem finančního výboru Zdeňka Česáka. 
 
Hlasování: pro 13 / proti 0 / zdrželi se 0/ Usnesení č. ZO/14/1/2022 bylo schváleno. 
Pro:  Adam, Binter, Česák, Hansal, Jandusová, Kolomazník, Rubášová, Růta, Rybářová, Sadílek, Slavíková, Sluková, Želechovská 
Proti: 
Zdržel/a/ se:    

 
Návrh usnesení č. ZO/15/1/2022: 
 
Zastupitelstvo obce Všelibice volí členem finančního výboru Jiřího Hansala. 
 
Hlasování: pro 13 / proti 0 / zdrželi se 0/ Usnesení č. ZO/15/1/2022 bylo schváleno. 
Pro:  Adam, Binter, Česák, Hansal, Jandusová, Kolomazník, Rubášová, Růta, Rybářová, Sadílek, Slavíková, Sluková, Želechovská 
Proti: 
Zdržel/a/ se:    

 
Návrh usnesení č. ZO/16/1/2022: 
 
Zastupitelstvo obce Všelibice volí členem finančního výboru Filipa Kolomazníka. 
 
Hlasování: pro 13 / proti 0 / zdrželi se 0/ Usnesení č. ZO/16/1/2022 bylo schváleno. 
Pro:  Adam, Binter, Česák, Hansal, Jandusová, Kolomazník, Rubášová, Růta, Rybářová, Sadílek, Slavíková, Sluková, Želechovská 
Proti: 
Zdržel/a/ se:    

 
Návrh usnesení č. ZO/17/1/2022: 
 
Zastupitelstvo obce Všelibice volí členem finančního výboru Václava Růtu. 
 
Hlasování: pro 13 / proti 0 / zdrželi se 0/ Usnesení č. ZO/17/1/2022 bylo schváleno. 
Pro:  Adam, Binter, Česák, Hansal, Jandusová, Kolomazník, Rubášová, Růta, Rybářová, Sadílek, Slavíková, Sluková, Želechovská 
Proti: 
Zdržel/a/ se:    

 
 
 
 
 



Návrh na předsedu Kontrolního výboru: Ondřej Rybář – kandidaturu písemně přijal (viz příloha č. 4). 
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům navrhnut jiného kandidáta. Žádný jiný kandidát navržen nebyl. 
 
Návrh usnesení č. ZO/18/1/2022: 
 
Zastupitelstvo obce Všelibice volí předsedou kontrolního výboru Ondřeje Rybáře. 
 
Hlasování: pro 13 / proti 0 / zdrželi se 0/ Usnesení č. ZO/18/1/2022 bylo schváleno. 
Pro:  Adam, Binter, Česák, Hansal, Jandusová, Kolomazník, Rubášová, Růta, Rybářová, Sadílek, Slavíková, Sluková, Želechovská 
Proti: 
Zdržel/a/ se:    

 
Návrh na členy kontrolního výboru:  

 Michal Adam – kandidaturu přijal. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům navrhnut jiného 
kandidáta. Žádný jiný kandidát navržen nebyl. 

 
Návrh usnesení č. ZO/19/1/2022: 
 
Zastupitelstvo obce Všelibice volí členem kontrolního výboru Michala Adama. 
 
Hlasování: pro 13 / proti 0 / zdrželi se 0/ Usnesení č. ZO/19/1/2022 bylo schváleno. 
Pro:  Adam, Binter, Česák, Hansal, Jandusová, Kolomazník, Rubášová, Růta, Rybářová, Sadílek, Slavíková, Sluková, Želechovská 
Proti: 
Zdržel/a/ se:    

 
 Josef Lebeda – kandidaturu písemně přijal (viz příloha č. 5). Před hlasováním byla dána možnost 

zastupitelům navrhnut jiného kandidáta. Žádný jiný kandidát navržen nebyl. 
 
Návrh usnesení č. ZO/20/1/2022: 
 
Zastupitelstvo obce Všelibice volí členem kontrolního výboru Josefa Lebedu. 
 
Hlasování: pro 13 / proti 0 / zdrželi se 0/ Usnesení č. ZO/20/1/2022 bylo schváleno. 
Pro:  Adam, Binter, Česák, Hansal, Jandusová, Kolomazník, Rubášová, Růta, Rybářová, Sadílek, Slavíková, Sluková, Želechovská 
Proti: 
Zdržel/a/ se:    

 
 Klára Rubášová – kandidaturu přijala. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům navrhnut jiného 

kandidáta. Žádný jiný kandidát navržen nebyl. 
 
Návrh usnesení č. ZO/21/1/2022: 
 
Zastupitelstvo obce Všelibice volí členem kontrolního výboru Kláru Rubášovou. 
 
Hlasování: pro 13 / proti 0 / zdrželi se 0/ Usnesení č. ZO/21/1/2022 bylo schváleno. 
Pro:  Adam, Binter, Česák, Hansal, Jandusová, Kolomazník, Rubášová, Růta, Rybářová, Sadílek, Slavíková, Sluková, Želechovská 
Proti: 
Zdržel/a/ se:    

 
 Magdaléna Slavíková – kandidaturu nepřijala. 

 
Starostka dále navrhla kandidáta: 

 Jana Bednářová – kandidaturu písemně přijala (viz příloha č. 6). Před hlasováním byla dána možnost 
zastupitelům navrhnut jiného kandidáta. Žádný jiný kandidát navržen nebyl. 

 



Návrh usnesení č. ZO/22/1/2022: 
 
Zastupitelstvo obce Všelibice volí členem kontrolního výboru Janu Bednářovou. 
 
Hlasování: pro 11 / proti 0 / zdrželi se 2/ Usnesení č. ZO/22/1/2022 bylo schváleno. 
Pro:  Adam, Binter, Česák, Hansal, Jandusová, Kolomazník, Rubášová, Rybářová, Sadílek, Sluková, Želechovská 
Proti:  
Zdržel/a/ se: Růta, Slavíková 

 
5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva:  

Starostka přednesla návrh, aby členům zastupitelstva a členům výborů a komisí byla v souladu s § 72 odst. 2 zákona 
o obcích a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, 
v platném znění, poskytována měsíční odměna ode dne přijetí tohoto usnesení (19. 10. 2022) ve výši: místostarosta 
obce: 4.800,- Kč; člen rady obce: 2.200,- Kč; předseda výboru obce nebo komise rady obce: 2.000,- Kč; člen výboru 
obce nebo komise rady obce: 1.800,- Kč; člen zastupitelstva obce: 800,- Kč. Filip Kolomazník upozornil, že se výše 
odměn zastupitelům neměnila minimálně od roku 2014. 
 
Návrh usnesení č. ZO/23/1/2022:   
 
Zastupitelstvo obce Všelibice v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví měsíční   
odměny za výkon jednotlivých funkcí takto: 
Místostarosta obce: 4.800, - Kč, 
Člen rady obce: 2.200, - Kč, 
Předseda výboru obce nebo komise rady obce: 2.000, - Kč, 
Člen výboru obce nebo komise rady obce: 1.800, - Kč,  
Člen zastupitelstva obce bez dalších funkcí: 800,- Kč. 
Zastupitelstvo obce Všelibice v souladu s § 77 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích, stanoví, že měsíční 
odměny za výkon funkce se budou poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení. 
 
Hlasování: pro 13 / proti 0 / zdrželi se 0 / Usnesení č. ZO/23/1/2022 bylo schváleno. 
Pro:  Adam, Binter, Česák, Hansal, Jandusová, Kolomazník, Rubášová, Růta, Rybářová, Sadílek, Slavíková, Sluková, Želechovská 
Proti: 
Zdržel/a/ se:    

 
6. Dotační tituly (viz příloha č. 7): 

Starostka obce informovala, že v programu IROP byl v září vyhlášen dotační titul na sociální bydlení. Navrhuje podat 
žádost o dotaci na přestavbu objektu Vrtky č.p. 8 na sociální bydlení se třemi byty. Projekt na přestavbu je už 
zpracován i s rozpočtem. Ten bude potřeba přepočítat na současné ceny. Citovala z návrhu usnesení: Zastupitelstvo 
obce Všelibice vyjadřuje souhlas nebo nesouhlas s realizací Sociálních bytů v objektu Vrtky čp. 8 na svém území 
předkládaným do 25./26. výzvy IROP – Sociální bydlení – SC 4.2 (MMR/PR) pro specifický cíl 4.2 Podpora 
socioekonomického začlenění marginalizovaných komunit, domácností s nízkými příjmy a znevýhodněných skupin 
včetně osob se zvláštními potřebami, pomocí integrovaných opatření, včetně bydlení a sociálních služeb.  
 
Návrh usnesení č. ZO/24/1/2022: 
 
Zastupitelstvo obce Všelibice vyjadřuje souhlas s projektem předkládaným do 25./26. výzvy IROP – Sociální bydlení 
– SC 4.2 (MMR/PR) a jeho realizací na území obce Všelibice. 
 
Hlasování: pro 13 / proti 0 / zdrželi se 0/ Usnesení č. ZO/24/1/2022 bylo schváleno. 
Pro:  Adam, Binter, Česák, Hansal, Jandusová, Kolomazník, Rubášová, Růta, Rybářová, Sadílek, Slavíková, Sluková, Želechovská 
Proti: 
Zdržel/a/ se:   



 
7. Rozpočtové opatření č. 7/2022 (viz příloha č. 8): 

Návrh rozpočtového opatření přečetla Jana Sadílková.  
Starostka navrhla navýšení výdajů paragrafu 2212 Silnice (na zimní údržbu silnic) o 300 tis. Kč, paragrafu 3745 – 
oprava návsi Vrtky o 660 tis. Kč, paragrafu 6112 odměny zastupitelů obce o 100 tis. Kč a paragrafu 6171 pohonné 
hmoty a elektrická energie o 300 tis. Kč a paragrafu 6310 bankovní poplatky o 10 tis. Kč. Celkové výdaje se navýší 
o částku 1.370.000, -Kč. Financováno z rezervy na účtech. Starostka informovala o aktuálních zůstatcích na 
bankovních účtech, v součtu se jedná o částku přesahující 12.500.000, -Kč. 

 
Návrh usnesení č. ZO/25/1/2022: 
 
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje Rozpočtové opatření č. 7/2022. 
 
Hlasování: pro 13/ proti 0/ zdrželi se 0/ Usnesení č. ZO/25/1/2022 bylo schváleno. 
Pro:  Adam, Binter, Česák, Hansal, Jandusová, Kolomazník, Rubášová, Růta, Rybářová, Sadílek, Slavíková, Sluková, Želechovská 
Proti: 
Zdržel/a/ se:    

 
8. Různé: 

Určení zastupitele pro jednání ve věcech územního plánování (viz příloha č. 9): 
Starostka informovala, že je potřeba určit zastupitele, který bude pověřen pro jednání s pořizovatelem ve věcech 
územního plánování. Nové zastupitelstvo obce musí schválit určeného zastupitele, který bude v jednotlivých fázích 
projednávání územního plánu či jeho změn spolupracovat s pořizovatelem, kterým je Magistrát města Liberce, 
odbor územního plánování jako příslušný Úřad územního plánování pro ORP Liberec. 
 
Návrh usnesení č. ZO/26/1/2022: 
 
Zastupitelstvo obce Všelibice po projednání schvaluje Martinou Slukovou, starostku obce, jako určeného zastupitele 
pro jednání s pořizovatelem ve věcech územního plánování.  
 
Hlasování: pro 13 / proti 0 / zdrželi se 0 / Usnesení č. ZO/26/1/2022 bylo schváleno. 
Pro:  Adam, Binter, Česák, Hansal, Jandusová, Kolomazník, Rubášová, Růta, Rybářová, Sadílek, Slavíková, Sluková, Želechovská 
Proti: 
Zdržel/a/ se 

  
Starostka obce pozvala občany na tradiční Setkání seniorů, které se koná v neděli 20. listopadu 2022 od 14.00 h 
v kulturním domě ve Všelibicích. 
Dále pozvala občany na Rozsvícení vánočního stromku spojené s adventní dílnou, které se uskuteční v soboru        
26. listopadu 2022 v Kulturním domě ve Všelibicích. 
V sobotu 3. prosince 2022 bude v Kulturním domě ve Všelibicích probíhat Mikulášská nadílka.  
Dále pozvala občany na plesy, které se budou konat po covidové pauze. Hasičský ples se bude konat 21. ledna 2023 
a Obecní ples je naplánován na sobotu 25. února 2023 v Kulturním domě ve Všelibicích. 
Tímto starostka všechny srdečně zve na tyto kulturní akce. 
Jiří Hansal vznesl návrh, aby se zastupitelstvo intenzivně začalo zabývat dotacemi na fotovoltaiku. 
 
Na závěr starostka obce poděkovala za účast na dnešním zasedání.  

  
Starostka obce schůzi ukončila v 20:11 hod. 

 
 
Všelibice, 19. října 2022 

 
 
Zapsala: Jana Sadílková ………………………………………. 



 
 

Zápis ověřili:  Dalibor Binter ………………………………………. 
                
 
 Václav Růta ………………………………………. 
       

 
    
 
 
.……………………………………….                                     …………………………………….…. 
   Denisa Jandusová                                          Bc. Martina Sluková 
    místostarostka                                              starostka   

 
 


