OBEC VŠELIBICE
Zastupitelstvo obce Všelibice
Zápis č. 6 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všelibice,
které se konalo ve čtvrtek 23.dubna 2015 od 19 hodin v Kulturní místnosti ve Všelibicích.
Veřejného zasedání se zúčastnilo dle přiložené presenční listiny:
15 zastupitelů obce Všelibice
Hosté: René Jarolímek – odborný lesní hospodář obce Všelibice, p. Šteigr
5 občanů
Program:
1. Zahájení, zpráva o činnosti obecní rady a vyřízení připomínek
2. Interpelace členů obecního zastupitelstva
3. Rozpočtové opatření č. 3/2015
4. Projednání prodeje části pozemku
5. Projednání pronájmu pozemků
6. Projednání nabídek prodeje dřeva
7. Zpráva kontrolního výboru
8. Projednání odměn zastupitelů
9. Různé
10. Diskuze
11. Závěr
1.

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 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 Zdeňka Česáka a Josefa Lebedu.
Návrh usnesení č. ZO/81/6/2015:
Zastupitelstvo obce Všelibice volí ověřovatele zápisu Zdeňka Česáka a Josefa Lebedu.
Hlasování: pro 15 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. ZO/81/6/2015 bylo schváleno.

Schválení programu jednání Zastupitelstva obce:
Návrh usnesení č. ZO/82/6/2015:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje navržený program veřejného zasedání.
Hlasování: pro 15 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. ZO/82/6/2015 bylo schváleno.
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Starostka přečetla zprávu o činnosti rady obce Všelibice za období 18.3. – 23.4.2015 (viz příloha č. 2)
Návrh usnesení č. ZO/83/6/2015:
Zastupitelstvo obce Všelibice bere na vědomí Zprávu o činnosti rady obce Všelibice.
Hlasování: pro 15 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. ZO/83/6/2015 bylo schváleno.

Připomínky z minulého VZOZ (konaného 17.3.2015):
- Oprava hasičského vozidla DAF – je opraveno a je zpět, uplatnila se reklamace u prodejce a přišla první splátka,
celková oprava stála 51 851,- Kč
- Připomínka Zdeňka Lebedy k autobusovým spojům – dopis firmě KORID – není zatím žádná odpověď
- Silnice na Podborek – nijak se zatím neřešilo – není písemná žádost od občanů
2.

Interpelace členů obecního zastupitelstva
Žádné interpelace nebyly.

3.

Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 3/2015 (viz příloha č. 3):
Návrh rozpočtového opatření přečetla Jana Sadílková. Jedná o dotace na VPP a daň PO za rok 2014.
Návrh usnesení č. ZO/84/6/2015:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2015.
Hlasování: pro 15 / proti 0 / zdrželi se 0 /

4.

Usnesení č. ZO/84/6/2015 bylo schváleno.

Projednání prodeje části pozemku p. p. č. 780/1 (viz příloha č. 4):
Starostka obce k Záměru prodeje (vyvěšené na Úřední desce obce Všelibice v termínu 24.3. – 10.4.2015) přečetla
nabídku Jitky Rybářové na odkup části obecního pozemku p. p. č. 780/1, list vlastnictví 1 v k. ú. Nesvačily u Všelibic,
ostatní komunikace v celkové výměře 44 m². Zastupitelka Jitka Rybářová upozornila, že se jedná o její nabídku o
odkup pozemku k nápravě stávajícího stavu a chce odkoupit pouze zastavěnou část. Ing. Slavíková se dotázala, zda
má obec odborný posudek. Starostka odpovídá, že nemá a prodává za cenu v místě obvyklou 35,- Kč za 1 m².
Návrh usnesení č. ZO/85/6/2015:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje prodej části obecního pozemku p. p. č. 780/1, LV 1 v k. ú. Nesvačily u Všelibic ostatní komunikace o výměře 44 m² Jitce Rybářové za cenu 35,- Kč za 1 m ², s tím že náklady se zaměřením a následným rozdělením a náklady na vklad do Katastru nemovitostí ponese kupující.
Hlasování: pro 13 / proti 0 / zdrželi se 2 /

5.

Usnesení č. ZO/85/6/2015 bylo schváleno.

Projednání pronájmu pozemků (viz příloha č. 5):
Starostka obce k Záměru pronájmu pozemků ve vlastnictví obce orná půda na LV 1: k. ú. Malčice u Všelibic –
p. p. č. 2/5, p. p. č. 196/4, p. p. č. 196/5, p. p. č. 1320/2, p. p. č. 1320/3, k. ú. Nesvačily u Všelibic – p. p. č. 691/5,
p. p. č. 691/6, p. p. č. 693/3, p. p. č. 655/5, p. p. č. 571/10, k. ú. Všelibice – p. p. č. 770/1 (vyvěšené na Úřední desce
obce Všelibice v termínu 24.3. – 10.4. 2015) dorazily 3 nabídky, řazeno od nejvyšší:
- Ing. Jan Hromas, Stvolínky
- David Štěpán, Všelibice
- Josef Štěpán, Všelibice
Zastupitel Filip Kolomazník přednesl návrh obce zrušit Záměr k pronájmu pozemků výše uvedených a tím zrušit
usnesení z minulého VZOZ.
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Návrh usnesení č. ZO/86/6/2015:
Zastupitelstvo obce Všelibice po projednání schvaluje zrušení Záměr pronájmu nemovitostí - orná půda ve vlastnictví obce na LV 1: k. ú. Malčice u Všelibic – p. p. č. 2/5, p. p. č. 196/4, p. p. č. 196/5, p. p. č. 1320/2, p. p. č. 1320/3,
k. ú. Nesvačily u Všelibic – p. p. č. 691/5, p. p. č. 691/6, p. p. č. 693/3, p. p. č. 655/5, p. p. č. 571/10, k. ú. Všelibice –
p. p. č. 770/1 a tím ruší usnesení ZO č. ZO/75/5/2015 z 17.3.2015.
Hlasování: pro 13 / proti 0 / zdrželi se 2 /

6.

Usnesení č. ZO/86/6/2015 bylo schváleno.

Projednání nabídek prodeje dřeva (viz příloha č. 6):
Hodnotící komise byla ve složení Dalibor Binter, Václav Růta a Mgr. Ondřej Rybář. Dorazilo 7 nabídek. Starostka obce vyzvala člena hodnotící komise Mgr. Ondřeje Rybáře k informaci o hodnocení nabídek. Dle hodnotící komise vyhověly požadavkům pouze 4 nabídky. Umístění dle nejvyšší cenové nabídky (jediné kritérium):
1. Čepek Jaroslav, Hradčany
2. LM servis, Liberec
3. Martinek Petr, Rokytnice nad Jizerou
4. DrLes, Košťálov
Lesní odborný hospodář obce Všelibice René Jarolímek radí nabídku s nejvyšší cenou.
Návrh usnesení č. ZO/87/6/2015:
Zastupitelstvo obce Všelibice po projednání schvaluje uzavření kupní smlouvy s vítězným uchazečem Jaroslavem
Čepkem, Hradčany a pověřuje starostku obce jejím uzavřením nejdéle do 30.4.2015.
Hlasování: pro 15 / proti 0 / zdrželi se 0 /

7.

Usnesení č. ZO/87/6/2015 bylo schváleno.

Zpráva Kontrolního výboru – zprávu přednesla Ing. Slavíková Magdalena (příloha č.7)
K této zprávě se vyjádřila starostka obce – konstatovala, že jsou uváděny technické nedostatky a ty se do budoucna
nebudou opakovat.
Návrh usnesení č. ZO/88/6/2015:
Zastupitelstvo obce Všelibice po projednání bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru.
Hlasování: pro 15 / proti 0 / zdrželi se 0 /

8.

Usnesení č. ZO/88/6/2015 bylo schváleno.

Projednání odměn zastupitelů (příloha č. 8) – starostka uvedla, že dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za
výkon funkce členů zastupitelstev – dochází k navýšení částek měsíčních odměn poskytovaných za výkon funkce
uvolněným členům zastupitelstev územních samosprávných celků a navýšení maximální možné výše měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstev územních samosprávných celků o 3,5 % s účinností od
1.5.2015.
Filip Kolomazník navrhl nezvyšovat odměny.
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Návrh usnesení č. ZO/89/6/2015:
Zastupitelstvo obce Všelibice po projednání schvaluje ponechání měsíčních odměn neuvolněných zastupitelů ve
stejné výši.
Hlasování: pro 15 / proti 0 / zdrželi se 0 /
9.

Usnesení č. ZO/89/6/2015 schváleno.

Různé:
a) Stanislav Vlach (příloha č. 9): starostka přečetla návrh pana Stanislava Vlacha jako vlastníka nemovitosti, aby
obec podala právní nárok k užívání pozemku p. p. č. 654 v k. ú. Přibyslavice. Jedná se o místní komunikaci,
která vede k obydleným nemovitostem v Přibyslavích a zároveň i k obecním lesům.
Starostka podala návrh na odkup pozemku za cenu obvyklou tj. 35,- Kč za 1 m².
Návrh usnesení č. ZO/90/6/2015:
Zastupitelstvo obce Všelibice po projednání pověřuje starostku obce k jednání s panem Vlachem k odkupu
p. p. č. 654 v k. ú. Všelibice za cenu obvyklou v místě 35,- Kč za 1 m² s termínem do konce května 2015.
Hlasování: pro 15 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. ZO/90/6/2015 bylo schváleno.

b) Žádost o finanční příspěvek na sociální službu Snílek o.p.s. (příloha č. 10) - jedná se o zřízení Snílkova Domu
na půl cesty, který bude sloužit mládeži odcházející do samostatného života.
Návrh usnesení č. ZO/91/6/2015:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje finanční příspěvek pro Snílkův Dům na půl cesty ve výši 1000,- Kč.
Hlasování: pro 0 / proti 14 / zdrželi se 1 /

Usnesení č. ZO/91/6/2015 nebylo schváleno.

c) Informace o změně úředních hodin pošty – pobočka České pošty bude od 1.5.2015 otevřena od 13:00 do
16:15 hodin (příloha č. 11).
d) Starostka obce předložila návrh Rady obce zastupitelstvu, aby Finanční výbor ocenil nepotřebný materiál,
který je uskladněn v hospodářské budově a navrhl způsob prodeje.
Návrh usnesení č. ZO/92/6/2015:
Zastupitelstvo obce Všelibice ukládá Finančnímu výboru ocenění nepotřebných věcí v hospodářské budově a navržení způsobu prodeje materiálu dle seznamu s termínem do 30.6.2015.
Hlasování: pro 15 / proti 0 / zdrželi se 0/

Usnesení č. ZO/92/6/2015 bylo schváleno.

e) Při těžbě soukromého lesa v roce 2014 firmou p. Šteigra došlo k poškození stromů v obecním lese. Pan Šteigr navrhuje odkup jím poškozených stromů v obecním lese. René Jarolímek sdělil, že se jedná o 20 stromů
tj. přibližně 18 m³, upozornil také na skutečnost, že stromy byly nahnilé a více než 20 000,- Kč za ně obec
nedostane. Starostka promítla fotodokumentaci poškozených stromů (příloha č. 12). Starostka navrhla uzavřít stejnou smlouvu jako s adepty soutěže na prodej dřeva - pouze upravit termín zpracování dřeva do
30.4.2015.
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Návrh usnesení č. ZO/93/6/2015:
Zastupitelstvo obce Všelibice po projednání schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 2/2015 na prodej dřevní hmoty
s panem Šteigrem a pověřuje starostku jejím bezodkladným podpisem. Smlouva bude mít platnost do 30.4.2015.
Hlasování: pro 15 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. ZO/93/6/2015 bylo schváleno.

10. Diskuze:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Zdeněk Česák upozornil na havarijní stav krajské komunikace vedoucí přes obec Březová a Všelibice a zda Krajský
úřad plánuje v budoucnu jejich opravu? Obecní úřad upozorní písemně Krajský úřad v Liberci na tuto skutečnost
a požádá o její opravu.
Ing. Klára Rubášová upozornila na hloubení příkopů.
Jitka Rybářová upozornila na havarijní stav osvětlení v pohostinství v Lískách – starostka osloví elektrikáře pana
Huberta Kováře, který pro obec dělá revize elektra, aby to zkontroloval.
Václav Růta se dotázal, zda je provedena revize elektroinstalace v pohostinství Lísky?
Eva Čermáková upozornila na zápis z minulého veřejného zasedání, kde její diskusní příspěvek není v zápise
správně interpretován a nesplnil tak jeho podstatu. Změnu zápisu však nepožaduje.
Jitka Rybářová navrhla přečíst na konci veřejného zasedání příspěvky od občanů z diskuze.
Filip Kolomazník sdělil, že by bylo možné pořizovat zvukový záznam ze zasedání a ten umístit na web.
René Jarolímek, odborný lesní hospodář obce Všelibice upozornil na vybudování pevnější sítě cest k těžbě dřeva
a zpracuje koncepci pro hospodaření v lesích na volební období, kterou předloží zastupitelstvu obce.
Václav Růta navrhuje dát do koncepce 2/3 z průměru Hospodářského plánu na těžbu. Jarolímek doporučuje
zpracovat nejdříve nahodilou těžbu.

Starostka obce schůzi ukončila v 20.15 hod.
Všelibice, 23. dubna 2015
Zapsala:

Jana Sadílková

Zápis ověřili: Zdeněk Česák
Josef Lebeda

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

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

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