OBEC VŠELIBICE
Zastupitelstvo obce Všelibice
Zápis č. 4 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všelibice,
které se konalo v pondělí 26. ledna 2015 od 19 hodin v Kulturní místnosti ve Všelibicích.
Ustavujícího zasedání se zúčastnilo dle přiložené presenční listiny:
13 zvolených členů OZ+ 2 omluveni (Radek Ludvík, Mgr. Ondřej Rybář)
4 občané
Program:
1. Zahájení, zpráva o činnosti obecní rady a vyřízení připomínek
2. Interpelace členů obecního zastupitelstva
3. Projednání žádosti o dotaci
4. Projednání smlouvy o zajištění požární ochrany
5. Projednání věcného břemene
6. Různé
7. Diskuze
8. Závěr
1.

Zahájení zasedání zastupitelstva obce:
Jednání zahájila a řídila Bc. Martina Sluková, starostka. Přivítala přítomné členy zastupitelstva, občany a provedla
kontrolu prezence.
Starostka konstatovala, že je dle prezenční listiny (příloha č. 1) přítomno 13 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 Filipa Kolomazníka a Dalibora Bintera.
Návrh usnesení č. ZO/58/4/2015:
Zastupitelstvo obce Všelibice volí ověřovatele zápisu Filipa Kolomazníka Dalibora Bintera.
Hlasování: pro 13 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. ZO/58/4/2015 bylo schváleno.

Schválení programu jednání Zastupitelstva obce:
Návrh usnesení č. ZO/59/4/2015:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje navržený program veřejného zasedání.
Hlasování: pro 13 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. ZO/59/4/2015 bylo schváleno.

Starostka přečetla zprávu o činnosti rady obce Všelibice za období 19.12. – 26.1.2015 (viz příloha č. 2)
Návrh usnesení č. ZO/60/4/2015:
Zastupitelstvo obce Všelibice bere na vědomí Zprávu o činnosti rady obce Všelibice.
Hlasování: pro 13 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. ZO/60/4/2015 bylo schváleno.
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2.

Interpelace členů obecního zastupitelstva
Vystoupila Ing. Magdaléna Slavíková – žádá, aby při veřejných jednáních zastupitelstva obce byly čteny celé návrhy
projednávaných materiálů. Bc. Sluková souhlasí a budou se číst celé materiály a na webových stránkách obce se vyskytne záložka ,,Projednávané dokumenty“.
Dále Ing. Magdaléna Slavíková upozornila na skutečnost, že o vánočních svátcích nešly webové stránky obce.

3.

Projednání žádosti o dotace (viz příloha č. 3):
Starostka obce přednesla návrhy na získání dotace z Krajského úřadu Libereckého kraje z Programu obnovy venkova
LK:
a) DT 4 – oprava a výstavba místních komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, mostků, zálivů autobusové dopravy, parkovišť na již realizovaný projekt – vlastní podíl byl již žadatelem zaplacen: na opravu
místní komunikace na Budíkově A ve výši 30% - u tohoto projektu je větší šance na získání dotace
b) DT 1 – obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti na již realizovaný projekt – vlastní
podíl byl již žadatelem zaplacen: na renovaci parket v sále Kulturního domu ve Všelibicích uskutečněnou v roce 2014
Žádost musí být odeslána nejdéle do pátku 30.1.2015.
Návrh usnesení č. ZO/61/4/2015:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje podání žádosti o dotaci v Programu obnovy venkova Libereckého kraje –
DT 4 – oprava a výstavba místních komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, mostků, zálivů autobusové dopravy,
parkovišť na již realizovaný objekt Opravy místních komunikace na Budíkově ,,A“ ve výši 30% a vlastní podíl byl již
zaplacen.
Hlasování: pro 13 / proti 0 / zdrželi se 0/

4.

Usnesení č. ZO/61/4/2015 bylo schváleno.

Projednání smlouvy o zajištění požární ochrany pro obec Cetenov a pro obec Hlavice (viz příloha č. 4 a 5):
Návrhy těchto smluv posoudil Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje a v tomto znění je doporučil ke schválení.
Návrhy smluv přečetla Bc. Martina Sluková.
Ing. Slavíková vznesla dotaz – kolik obyvatel má Cetenov a kolik Hlavice: Cetenov 120 a Hlavice 230 . Václav Růta
se otázal, zda SDH Všelibice má kapacitu i lidi na pokrytí těchto oblastí? – Jiří Müller jako vedoucí výjezdové jednotky odpověděl, že Ano.
Návrh usnesení č. ZO/62/4/2015:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje Smlouvu o spolupráci při zabezpečování požární ochrany s obcí Cetenov
v plném znění.
Hlasování: pro 13 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. ZO/62/4/2015 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. ZO/63/4/2015:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje Smlouvu o spolupráci při zabezpečování požární ochrany s obcí Hlavice
v plném znění.
Hlasování: pro 13 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. ZO/63/4/2015 bylo schváleno.
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5.

Projednání věcného břemene na p.p.č. 1328/1 v k.ú. Malčice (viz příloha č. 6):
Návrh smlouvy přečetla Bc. Sluková. Firma ČEZ v zastoupení firmy Kollert Elektro s.r.o. navrhuje uzavřít Smlouvu o
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu vést stavbu
č. IV-12-4013444/PO 001. Touto stavbou bude dotčen pozemek ve vlastnictví obce Všelibice p.p.č. 1328/1, k.ú. Malčice u Všelibic. ČEZ navrhuje jednorázovou úhradu 1000,- Kč a starostka obce navrhuje 3 000,- Kč. Zastupitelstvo
souhlasí s cenou 3000,- Kč
Návrh usnesení č. ZO/64/4/2015:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu vést stavbu č. IV-12-4013444/PO 001 s úhradou 3000,- Kč.
Hlasování: pro 13 / proti 0 / zdrželi se 0 /

6.

Usnesení č. ZO/64/4/2015 bylo schváleno.

Různé:
• Rozpočtové opatření č. 1/2015: seznámila Jana Sadílková (viz příloha č. 7)
Návrh usnesení č. ZO/65/4/2015:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2015.
Hlasování: pro 13/ proti 0 / zdrželi se 0 /
Usnesení č. ZO/65/4/2015 bylo schváleno.
• Návrh na umístění vizitky obce Všelibice na připravovanou cyklomapu Podještědí - přednesla Bc. Sluková,
cena za vizitku je 6000,- bez DPH. Po zaplacení obdrží obec 3 ks map.
Návrh usnesení č. ZO/66/4/2015:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje umístění vizitky obce Všelibice na cyklomapu.
Hlasování: pro 0/ proti 13 / zdrželi se 0 /

7.

Usnesení č. ZO/66/4/2015 nebylo schváleno.

Diskuse:
- Dalibor Binter se dotázal, proč nerozhodlo zastupitelstvo obce, ale Rada obce, o nákupu židlí do pohostinství
Lísky. Jitka Rybářová odpověděla, že bylo potřeba rozhodnout rychle, peníze v rozpočtu na tento nákup byly a
v nejbližším termínu nebylo sjednáno veřejné zasedání zastupitelstva obce Všelibice. A také občané se dotazovali, zda se najde 20 tisíc Kč na židle, když do KD Všelibice se investovalo 7 mil Kč. Jinak by tyto židle koupil místní občan.
- Dalibor Binter – návrh, aby finanční výbor obdržel informaci o každém nákupu nad 20 tisíc Kč. Bc Sluková odpověděla, že informace o nákupech a zápisy z Rady obce budou zasílány zastupitelům ještě neověřené.
- Na kolik vyšla oprava kanalizace v Kulturním domě ve Všelibících a zda jsme se vešli do schválených peněz v rozpočtu obce Všelibice – oprava kanalizace stála 60 500,- Kč vč. DPH a vešli jsme se do rozpočtovaných peněz.
- Vzdělávací centrum upozorňuje, že začínají kurzy vzdělávání občanů. Ve čtvrtek 29.1.2015 začíná od 17.00 do
19:30 hod kurz Právo a ochrana spotřebitele. Tento kurz bude 3 čtvrtky po sobě. A od středy 18.2. 2015 začíná
PC kurz. Bude každou středu také od 17:00 do 19:30 hodin. Srdečně zvou občany k účasti na kurzech.
- Dalibor Binter – zda se zastupitelstvo ještě sejde do Obecního plesu kvůli organizaci plesu a tombole. Ano bude
pracovní schůzka ZO.
- Česák Zdeněk- jak dlouho ještě bude has. auto DAF v opravě? Starostka odpověděla, že se čeká na nacenění
opravované součástky v Německu a tam to trvá velmi dlouho. Oprava bude zřejmě stát přes 100 tisíc Kč a oprava se bude uplatňovat v reklamaci.
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- Rybářová Jitka – zda by šla umístit značka ukončení vesnice Vrtky a začátek vesnice Nesvačily u silnice za bytovkami na Vrtkách směrem k Nesvačilům a dopravní značka u silnice k Benešovicím ,,slepá ulice“. Starostka obce
se obrátí s dotazem na Magistrát města Liberec, odbor dopravy a na Policii ČR.

Starostka obce schůzi ukončila v 21.05 hod.
Všelibice, 26. ledna 2015
Zapsala:

Jana Sadílková

Zápis ověřili: Filip Kolomazník
Dalibor Binter

.……………………………………….
Denisa Jandusová
Místostarostka

……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….

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