OBEC VŠELIBICE
Zastupitelstvo obce Všelibice
Zápis č. 2 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všelibice,
které se konalo ve středu 26. listopadu 2014 od 19 hodin v Kulturní místnosti ve Všelibicích.
Ustavujícího zasedání se zúčastnilo dle přiložené presenční listiny:
15 členů ZO
12 občanů
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1.

Zahájení, zpráva o činnosti obecní rady a vyřízení připomínek
Interpelace členů obecního zastupitelstva
Projednání a schválení smluv na zimní údržbu
Projednání a schválení směnné smlouvy
Projednání věcného břemene
Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 7/2014
Projednání a schválení jednacích řádů
Projednání pokračování v 1. změně územního plánu
Projednání a schválení směrnice na veřejné zakázky malého rozsahu
Různé
Diskuze
Usnesení a závěr

Zahájení zasedání zastupitelstva obce:
Jednání zahájila a řídila Bc. Martina Sluková, starostka. Přivítala přítomné členy zastupitelstva, občany a hosty
a provedla kontrolu prezence.
Starostka konstatovala, že je dle prezenční listiny (příloha č. 1) přítomno všech 15 zastupitelů, což je nadpoloviční
většina členů zastupitelstva obce a zastupitelstvo je tak schopné přijímat usnesení.
Určila zapisovatelkou p. Janu Sadílkovou. Nikdo neměl jiný návrh.
Dále navrhla ověřovatele zápisu Josefa Lebedu a Radka Ludvíka.
Návrh usnesení č. ZO/26/2/2014:
Zastupitelstvo obce Všelibice volí ověřovatele zápisu Josefa Lebedu a Radka Ludvíka.
Hlasování: pro 15 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. ZO/26/2/2014 bylo schváleno.

Schválení programu jednání Zastupitelstva obce:
Zdeněk Česák navrhl stáhnout z programu jednání ZO bod č. 5- projednání věcného břemene z důvodu neuskutečnění akce. Ing. Magdaléna Slavíková navrhla stáhnout z programu jednání ZO body č. 7 – Projednání a schválení jednacích řádů a č. 9. – Projednání a schválení směrnice na veřejné zakázky malého rozsahu.
Hlasování o stáhnutí bodu č. 5: pro 15 / proti 0 / zdrželi se 0 /
Hlasování o stáhnutí bodu č. 7: pro 10 / proti 4 / zdrželi se 1 /
Hlasování o stáhnutí bodu č. 9: pro 8 / proti 3 / zdrželi se 4 /
Návrh usnesení č. ZO/27/2/2014:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje upravený program veřejného zasedání.
Hlasování: pro 15 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. ZO/27/2/2014 bylo schváleno.

Starostka přečetla zprávu o činnosti rady obce Všelibice za období 5.11. – 26.11.2014 (viz příloha č. 2)
Návrh usnesení č. ZO/28/2/2014:
Zastupitelstvo obce Všelibice bere na vědomí Zprávu o činnosti rady obce Všelibice.
Hlasování: pro 15 / proti 0 / zdrželi se 0 /
2.

Usnesení č. ZO/28/2/2014 bylo schváleno.

Interpelace členů obecního zastupitelstva
Žádné nebyly.

3.

Projednání a schválení smluv na zimní údržbu:
Byly vypsány dvě výzvy k zimní údržbě: č. 1 k lokalitám Všelibice, Budíkov, Roveň, Malčice, Březová a Přibyslavice,
a výzva zimní údržba č. 2 k lokalitám Benešovice, Chlístov, Lísky, Nantiškov, Nesvačily a Podjestřábí.
Byla navržena výběrová komise: Jiří Müller, Filip Kolomazník, Václav Růta
Návrh usnesení č. ZO/29/2/2014:
Zastupitelstvo obce Všelibice volí za členy výběrové komise Jiřího Müllera, Filipa Kolomazníka a Václava Růtu.
Hlasování: pro 13 / proti 0 / zdrželi se 2 /

Usnesení č. ZO/29/2/2014 bylo schváleno.

Před členy výběrové komise byly otevřeny obálky s nabídkami na zimní údržbu. Filip Kolomazník sdělil, že přišly
k výzvě:
č. 1: 2 nabídky – Družstvo Borek 630,- vč. DPH /1 hod a Jan Jíra 520,- /1 hod (není plátce DPH) – výběrová komise
navrhuje firmu Jan Jíra, Všelibice
č. 2: 1 nabídka – Družstvo Borek 630,- vč. DPH /1 hod – výběrová komise navrhuje Družstvo Borek
Návrh usnesení č. ZO/30/2/2014:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zimní údržbu v lokalitě č. 1 s Janem Jírou, Všelibice 22 a ukládá starostce obce tuto smlouvu podepsat.
Hlasování: pro 15 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. ZO/30/2/2014 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. ZO/31/2/2014:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zimní údržbu v lokalitě č. 2 s Družstvem Borek,
Všelibice a ukládá starostce obce tuto smlouvu podepsat.
Hlasování: pro 15 / proti 0 / zdrželi se 0 /
4.

Usnesení č. ZO/31/2/2014 bylo schváleno.

Projednání a schválení směnné smlouvy (příloha č. 3)
Návrh usnesení č. ZO/32/2/2014:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje směnnou smlouvu mezi obcí a manželi Novákovými.
Hlasování: pro 15 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. ZO/32/2/2014 bylo schváleno.

5.

Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 7/2014:
Návrh rozpočtového opatření přečetla Jana Sadílková (příloha č. 4).
Návrh usnesení č. ZO/33/2/2014:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2014.
Hlasování: pro 15 / proti 0 / zdrželi se 0 /

6.

Usnesení č. ZO/33/2/2014 bylo schváleno.

Projednání pokračování v 1. Změně územního plánu:
K tomuto bodu měla komentář Ing. Klára Rubášová. Upozornila na skutečnost, že obec Všelibice nemá splněn koeficient zastavěnosti obce. Má velké množství ploch určených k zastavění a nestaví se tam. Jsou tři možnosti k řešení 1.
Změny územního plánu:
a) Zadáme veřejnou zakázku na zhotovení projektové dokumentace a dáme to k posouzení dotčeným orgánům,
a změna neprojde přes dotčené orgány už z výše zmíněného důvodu - obec to bude stát finanční prostředky
b) Určité zařazené pozemky do zastavitelného území vybrat ze zastavitelného území a zařadit nové pozemky, které
by prošly dotčenými orgány. Bez náhrady lze tyto pozemky vyjmout až v roce 2018 (5 let od schválení Územního
plánu). Před rokem 2018 se bude muset vyplatit náhrada.
c) Ukončit pořízení 1. Změny územního plánu.
Návrh usnesení č. ZO/34/2/2014:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje ukončení pořizování 1. Změny územního plánu obce Všelibice.
Hlasování: pro 15 / proti 0 / zdrželi se 0 /

7.

Usnesení č. ZO/34/2/2014 bylo schváleno.

Různé:
Starostka obce navrhla po dohodě s SDH Všelibice:
a) vyřazení požárního auta AVIE DVS 12 Všelibice z evidence majetku obce Všelibice. Auto neprošlo technickou kontrolou a má úplně shnilé šasi
b) prodej požárního auta ŠKODA 706 SPZ LI 68-02. Má technickou kontrolu.
Návrh usnesení č. ZO/35/2/2014:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje vyřazení požárního auta AVIE DVS 12 z evidence majetku obce Všelibice
z důvodu celkové opotřebovanosti a neopravitelnosti vozidla.
Hlasování: pro 15 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. ZO/35/2/2014 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. ZO/36/2/2014:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje prodej požárního auta ŠKODA 706 SPZ LI 68-02 za 50 000,- Kč první nabídce.
Hlasování: pro 15 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. ZO/36/2/2014 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. ZO/37/2/2014:
Zastupitelstvo obce Všelibice ukládá starostce obce Všelibice zaktualizovat vyhlášky obce Všelibice a předložit jejich
znění na příštím veřejném zasedání obce Všelibice.
Hlasování: pro 15 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. ZO/37/2/2014 bylo schváleno.

Mgr. Rybář navrhl zrušit usnesení Rady obce č. RO/8/1/2014 – zřízení kulturní komise
Návrh usnesení č. ZO/38/2/2014:
Zastupitelstvo obce Všelibice ruší usnesení Rady obce Všelibice č. 8 a tím ruší kulturní komisi.
Hlasování: pro 8 / proti 6 / zdrželi se 1 /
8.

Usnesení č. ZO/38/2/2014 bylo schváleno.

Diskuse:
- Ing. Magdaléna Slavíková navrhuje, aby inventurám obecního majetku byl přítomen i člen z některého výboru.
Předseda inventurní komise Jitka Rybářová souhlasí a sdělí čas a datum inventur.
- Jitka Rybářová se dotazuje, zda se bude uzavírat smlouva s obcemi Hlavice a Cetenov na zajištění požární ochrany v obci. Starostka obce sdělila, že se dostaví zástupci Hasičského záchranného sboru z Liberce a informují nás
o možnostech.

Starostka obce schůzi ukončila v 20:38 hod.

Všelibice, 26. listopadu 2014

Zapsala:

Jana Sadílková

……………………………………….

Zápis ověřili: Josef Lebeda

……………………………………….

Radek Ludvík

……………………………………….

.……………………………………….
Denisa Jandusová
místostarostka

…………………………………….….
Bc. Martina Sluková
starostka

