
1 

 

 

OBEC VŠELIBICE 
Zastupitelstvo obce Všelibice 

 
 

Zápis č. 2 ze zasedání Zastupitelstva obce Všelibice 
Datum a místo konání: 19. prosince 2022 od 19:00 hodin, kulturní místnost Všelibice 

 
Zasedání se zúčastnilo 11 členů zastupitelstva (omluveni Michal Adam, Josef Lebeda, Václav Růta, Jitka Rybářová) 
6 občanů 
 

Program: 
 

1. Zahájení, zpráva o činnosti obecní rady a vyřízení připomínek 
2. Majetkové operace 
3. Územní plán 
4. Projednání systému náležité péče 
5. Projednání rozpočtu obce Všelibice na rok 2023 
6. Zpráva o stavu požární ochrany 
7. Rozpočtové opatření č. 8/2022 
8. Různé 

 
Zahájení zasedání zastupitelstva obce: 
Jednání zahájila a řídila Martina Sluková, starostka. Přivítala přítomné členy zastupitelstva a občany, provedla kontrolu 
prezence.  
Starostka konstatovala, že dle prezenční listiny (viz příloha č. 1) je přítomno 10 zastupitelů, což je nadpoloviční většina 
členů zastupitelstva obce a zastupitelstvo je tak schopné přijímat usnesení. Určila zapisovatelku Janu Sadílkovou.  
 
Složení slibu člena obecního zastupitelstva: 
Ondřej Rybář byl před složením slibu upozorněn starostkou obce, 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). 
Poté přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „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“ a následně pronesl slovo „slibuji“ a podpisem potvrdil složení slibu (viz příloha č. 2). 
 
Starostka navrhla ověřovatele zápisu Zdeňka Česáka a Jiřího Hansala. 

 
Návrh usnesení č. ZO/27/2/2022: 
 
Zastupitelstvo obce Všelibice volí ověřovatele zápisu Zdeňka Česáka a Jiřího Hansala. 
 
Hlasování: pro 10/ proti 0 / zdrželi se 0 / Usnesení č. ZO/27/2/2022 bylo schváleno. 
Pro:  Binter, Česák, Hansal, Jandusová, Kolomazník, Rubášová, Rybář, Sadílek, Sluková, Želechovská 
Proti 
Zdržel/a/ se:    
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Schválení programu jednání zastupitelstva obce:  
Martina Sluková přednesla program tak, jak byl uveřejněn na pozvánce a navrhla změnu programu – přidání bodů: 

 Projednání Veřejnoprávní smlouvy – přestupky 
 Pověření k zastupování na valných hromadách  

 
Návrh usnesení č. ZO/28/2/2022: 
 
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje upravený program veřejného zasedání. 
 
Hlasování: pro 10 / proti 0 / zdrželi se 0 / Usnesení č. ZO/28/2/2022 bylo schváleno. 
Pro:  Binter, Česák, Hansal, Jandusová, Kolomazník, Rubášová, Rybář, Sadílek, Sluková, Želechovská  
Proti: 
Zdržel/a/ se:   
 
 

1. Zpráva o činnosti rady obce Všelibice (viz příloha č. 3): 
Starostka obce přečetla zprávu o činnosti Rady obce Všelibice za období 19. 10. - 19. 12. 2022 
Zastupitel Jiří Hansal se vyjádřil ke schválenému bodu č. RO/5/1/2022 - Požadavek na doplnění výbavy hasičské 
jednotky. Členové výjezdové jednotky projevili zájem o pořízení svolávacího systému FIREPORT. Po vyhlášení 
poplachu jednotce dochází ke spuštění automatických operací. Dojde k rozeslání SMS o vyhlášeném poplachu (SMS 
obsahuje informace o události) a zároveň dochází k volání na cílová čísla hasičů. Všichni jsou informování v jeden 
okamžik (týká se volání i SMS). Finanční prostředky v rozpočtu jsou dostatečné, proto rada chválila vyčlenit částku 
50 000,-Kč. Jiří Hansal se ptá, zda je tento systém nutný vzhledem k méně častým výjezdům hasičů a vzhledem 
k pořizovací ceně. Konstatoval, že určitě existují i jiná a levnější řešení. Otázal se, zda bylo s někým konzultováno. 
Zastupitel Filip Kolomazník (velitel družstva výjezdové jednotky) sdělil, že to bylo konzultováno mimo JSDHO také 
s HZS Liberec a hasičskými sbory v okolí, které tento systém už mají a jsou s ním spokojeni. Zastupitel Ondřej Rybář 
se dotázal, proč se to nekonzultovalo i s Jiřím Hansalem - vzhledem k jeho zaměření v zaměstnání a zda je to opravdu 
potřeba. Přiklonil se také k argumentu Jiřího Hansala, že by měl stačit mobilní telefon pro rozesílání SMS. Starostka 
obce odpověděla, že rada obce souhlasila s argumenty výjezdové jednotky po konzultaci s odborníkem HZS Liberec 
a požadavek schválila. Uvedla také, že tento systém zatím není objednán ani zaplacen, proto se může uskutečnit 
schůzka za přítomnosti Jiřího Hansala, členů výjezdové jednotky, odborníka z HZS Liberec a starostky obce a znovu 
pořízení prokonzultovat.  
 
V 19:12 h se dostavila zastupitelka Magdaléna Slavíková, přítomno 11 zastupitelů. 
 
Připomínky z minulého VZOZ:  
Žádné nebyly.  

 
2. Majetkové operace:  

Směna pozemků (viz příloha č. 4) – starostka informovala o možnosti směnit pozemky na Vrtkách. Obecní komunikace 
prochází přes soukromé pozemky. Vlastníci jsou ochotni tyto pozemky s obcí směnit. Geometrický plán č. 193-
47/2022 zakresluje skutečný průběh komunikace. Obec by svého vlastnictví získala nově oddělené pozemkové parcely 
476/26 a 478/4 v k.ú. Přibyslavice u Všelibic ve výměře 20 m2, které by směnila za nově vzniklou p.p.č. 479/9 v k.ú. 
Přibyslavice ve výměře 20 m2. Starostka navrhuje zveřejnit záměr směny.  
Směna bude bez doplatku a náklady na zhotovení nového GP a náklady na vklad do KN zaplatí obec Všelibice. 
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Návrh usnesení č. ZO/29/2/2022:   
 
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje zveřejnění záměru směny pozemků p.p.č. 476/26 ostatní plocha, p.p.č. 478/4 
ostatní plocha, oboje k.ú. Přibyslavice o výměře 20 m², vlastníci , za pozemek p.p.č. 
479/9 zahrada k.ú. Přibyslavice o výměře 20 m², vlastník Obec Všelibice.  
 
Hlasování: pro 11 / proti 0 / zdrželi se 0 / Usnesení č. ZO/29/2/2022 bylo schváleno. 
Pro:  Binter, Česák, Hansal, Jandusová, Kolomazník, Rubášová, Rybář, Sadílek, Slavíková, Sluková, Želechovská 
Proti:         
Zdržel/a/ se:  
 

3. Územní plán (viz příloha č. 5):  
Starostka obce informovala, že na Magistrát města Liberec dorazil další návrh na změnu územního plánu č. Z36 – 
zastupitelstvo obce Všelibice by se k návrhu mělo vyjádřit. Návrh č. Z36 – p.p.č. 71042/1, 1042/3, k.ú. Benešovice – 
změna využití ze zahrad na zastavěné plochy. 

 
Návrh usnesení č. ZO/30/2/2022: 
 
Zastupitelstvo obce Všelibice po projednání schvaluje zařazení karty č. Z36 do následujícího návrhu na změnu 
Územního plánu. 
 
Hlasování: pro 8/ proti 1/ zdrželi se 2/ Usnesení č. ZO/30/2/2022 bylo schváleno. 
Pro:  Binter, Česák, Hansal, Jandusová, Kolomazník, Sadílek, Sluková, Želechovská 
Proti: Rubášová 
Zdržel/a/ se: Rybář, Slavíková 
 

Ondřej Rybář se dotázal, zda takto schválená žádost může brzdit pořízení změny územního plánu. Starostka 
odpověděla, že schválení žádosti nemusí znamenat její zapracování do samotné změny územního plánu, ale bude se 
s žádostí nadále pracovat a za jistých podmínek může být i pro dotčené orgány akceptovatelné. Tedy ano, může to 
znamenat zdržení. 
 

4. Projednání systému náležité péče (viz příloha č. 6):  
Starostka informovala, že tento dokument prochází každoroční revizí. Dle doporučení odborného lesního hospodáře 
obce Všelibice René Jarolímka není třeba tento dokument nijak měnit a doručuje ho schválit ve stávající podobě.  

 
Návrh usnesení č. ZO/31/2/2022: 
 
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje dokument Systém náležité péče v předloženém znění. 
 
Hlasování: pro 11/ proti 0/ zdrželi se 0 / Usnesení č. ZO/31/2/2022 bylo schváleno. 
Pro:  Binter, Česák, Hansal, Jandusová, Kolomazník, Rubášová, Rybář, Sadílek, Slavíková, Sluková, Želechovská 
Proti: 
Zdržel/a/ se:   
 

5. Projednání rozpočtu obce Všelibice na rok 2023 (viz příloha č. 7):  
Návrh rozpočtu a jeho úpravy přečetla starostka obce.  
Navržený rozpočet příjmů a výdajů na rok 2023 byl zveřejněn na úřední desce i na www. stránkách obce          
od 3. 12. 2022 do 19. 12. 2022. Navržený rozpočet je vyrovnaný. 
Celkový rozpočet Příjmů před úpravou: 12.866.000,- Kč. 
U návrhu příjmů se navýšily nedaňové příjmy celkem z 1.875.000, - Kč na částku 1.975.000, - Kč. 
Celkový rozpočet příjmů po úpravě:  12.966.000,- Kč. 
Změnilo se číslo položky u poplatku za komunální odpad z 1337 na 1345, částka příjmu zůstala stejná – 300.000, - Kč. 
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Celkový rozpočet výdajů před úpravou: 12.866.000,- Kč. 
U návrhu výdajů obce se navýšily paragrafy: 2293 dopravní obslužnost o 20.000,- Kč na částku 90.000,-Kč, dále se 
navýšil paragraf 3314 Místní knihovny o 20.000,-Kč na částku 90.000,- Kč, dále se navýšil paragraf 3392 zájmová čin-
nost v kultuře o 70.000,-Kč na částku celkem 1.120.000,- Kč, dále se navýšil paragraf 3639 Komunální služby a komu-
nální rozvoj o 110.000,-Kč na částku 1.383.760,- Kč, dále paragraf 5512 Požární ochrana o částku 100.000,- Kč na 
částku 623.000,- Kč, dále se paragraf 6171 Činnost místní správy snížil o 220.000,- Kč na částku 1.484.500,- Kč. 

 Celkový rozpočet výdajů po úpravě: 12.966.000,- Kč. 
 Navržený rozpočet obce je vyrovnaný. 

 
Návrh usnesení č. ZO/32/2/2022: 
 
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje po projednání vyrovnaný rozpočet obce Všelibice na rok 2023. 
 
Hlasování: pro 11 / proti 0 / zdrželi se 0 Usnesení č. ZO/32/2/2022 bylo schváleno. 
Pro:  Binter, Česák, Hansal, Jandusová, Kolomazník, Rubášová, Rybář, Sadílek, Slavíková, Sluková, Želechovská 
Proti: 
Zdržel/a/ se:   
 

6.  Zpráva o stavu požární ochrany (viz příloha č. 8): 
 Velitel výjezdové jednotky Jiří Müller přečetl Zprávu o stavu požární ochrany za rok 2022. 

Jiří Müller dále oznámil, že chce skončit na pozici velitele výjezdové jednotky SDH Všelibice k 31. 12. 2022, ale nadále 
bude fungovat jako řadový člen výjezdové jednotky. 

 Starostka obce poděkovala hasičům za jejich práci.  
 

Návrh usnesení č. ZO/33/2/2022: 
 
Zastupitelstvo obce Všelibice bere na vědomí Zprávu o stavu požární ochrany. 
 
Hlasování: pro 11 / proti 0 / zdrželi se 0/ Usnesení č. ZO/33/2/2022 bylo schváleno. 
Pro:  Binter, Česák, Hansal, Jandusová, Kolomazník, Rubášová, Rybář, Sadílek, Slavíková, Sluková, Želechovská 
Proti: 

     Zdržel/a/ se 
 

7. Rozpočtové opatření č. 8/2022 (viz příloha č. 9): 
Návrh rozpočtového opatření přečetla Jana Sadílková.  
Příjem rozpočtu byl navýšen o dotace na Volbu prezidenta republiky 2023 - záloha, na veřejně prospěšné práce na 
jednu osobu – prodloužení do prosince 2022, to vše celkem o částku 34.800, - Kč. 
Výdaj rozpočtu byl navýšen o výdaje na dotace na Volbu prezidenta republiky 2023 - záloha, na veřejně prospěšné 
práce na jednu osobu prodloužení do prosince 2022, vše celkem o 34.800, - Kč. 
Dále přesun z paragrafu 2212 – 100.000,- Kč na paragraf 1039 +100.000,-Kč. 
Financování celkem: 0,- Kč. 

 
Návrh usnesení č. ZO/34/2/2022: 
 
Zastupitelstvo obce Všelibice po projednání schvaluje Rozpočtové opatření č. 8/2022. 
 
Hlasování: pro 11/ proti 0/ zdrželi se 0/ Usnesení č. ZO/34/2/2022 bylo schváleno. 
Pro:   Binter, Česák, Hansal, Jandusová, Kolomazník, Rubášová, Rybář, Sadílek, Slavíková, Sluková, Želechovská 
Proti:          
Zdržel/a/ se:    
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8. Veřejnoprávní smlouva – přestupky (viz příloha č. 10): 
Starostka obce sdělila, že předchozí smlouva končí k 31. 12. 2022 a předložila nový návrh smlouvy s Městem 
Český Dub na období 2023-2026.  
 
Návrh usnesení č. ZO/35/2/2022: 
 
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti na úseku agendy 
přestupků mezí obcí Všelibice a městem Český Dub a pověřuje starostku jejím podpisem. 
 
Hlasování: pro 11/ proti 0/ zdrželi se 0 / Usnesení č. ZO/35/2/2022 bylo schváleno. 
Pro:  Binter, Česák, Hansal, Jandusová, Kolomazník, Rubášová, Rybář, Sadílek, Slavíková, Sluková, Želechovská 
Proti: 
Zdržel/a/ se:   

 
9. Pověření k zastupování na valných hromadách (viz příloha č. 11):  

Starostka informovala, že obec je nadále akcionářem u společností ČSAD Liberec a.s., Autocentrum Nord a.s. a SVS a.s. 
Starostka může obec zastupovat na valných hromadách pouze s pověřením zastupitelstva. 

 
Návrh usnesení č. ZO/36/2/2022: 
 
Zastupitelstvo obce Všelibice po projednání pověřuje starostku obce Martinu Slukovou, aby obec zastupovala na 
valných hromadách společností, kde má obec majetkovou účast ve volebním období 2022-2026.  
 
Hlasování: pro 11 / proti 0 / zdrželi se 0 / Usnesení č. ZO/36/2/2022 bylo schváleno. 

Pro:  Binter, Česák, Hansal, Jandusová, Kolomazník, Rubášová, Rybář, Sadílek, Slavíková, Sluková, Želechovská  
Proti:          
Zdržel/a/ se:    

 
10. Různé: 

 Starostka obce informovala občany, že se bude konat turnaj ve stolním tenisu dne 30. 12. 2022. 
 Dále jsou známy termíny konání plesů ve Všelibicích: Hasičský ples v sobotu 21. 1. 2023 a Obecní ples v sobotu 

25. 2. 2023. 
 Klára Rubášová poprosila o aktualizaci na www stránkách obce Všelibice. 
 Filip Kolomazník se vrátil k tématu svolávacího systému Fireport s dotazem, jaký bude další postup. Starostka obce 

odpověděla, že se bude konat schůzka a na té se případné pořízení systému dořeší. Filip Kolomazník k tomu dodal, 
že vznese další dotaz na HZS k existenci alternativního, resp. levnějšího řešení. 

 

Na závěr starostka obce poděkovala popřála příjemné vánoční svátky, hodně štěstí a zdraví do nového roku 2023.  
  

Starostka obce schůzi ukončila ve 20:15 hod. 
Všelibice, 19. prosince 2022 

 
Zapsala: Jana Sadílková  
Zápis ověřili:  Zdeněk Česák ………………………………………. 

 Jiří Hansal  ………………………………………. 

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




