OBEC VŠELIBICE
Zastupitelstvo obce Všelibice
Zápis č. 11 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všelibice,
které se konalo v pondělí 14. prosince 2015 od 19 hodin v Kulturní místnosti ve Všelibicích .
Veřejného zasedání se zúčastnilo dle přiložené presenční listiny:
12+1 přišel později (Ing. Klára Rubášová) zvolených členů OZ (chyběli - Mgr. Ondřej Rybář, Markéta Koptíková)
7 občanů + hosté: René Jarolímek

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Program:
Zahájení, zpráva o činnosti obecní rady a vyřízení připomínek
Interpelace členů obecního zastupitelstva
Projednání prodeje pozemků
Rozpočtové opatření č. 8/2015
Projednání rozpočtu obce Všelibice na rok 2016
Projednání a schválení Strategického rozvojového dokumentu 2016
Zpráva o stavu požární ochrany v obci
Různé
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 (viz příloha č. 1) přítomno 12 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 Radka Ludvíka.
Návrh usnesení č. ZO/151/11/2015:
Zastupitelstvo obce Všelibice volí ověřovatele zápisu Filipa Kolomazníka a Radka Ludvíka.
Hlasování: pro 11 / proti 0 / zdrželi se 1 /

Usnesení č. ZO/151/11/2015 bylo schváleno.

Schválení programu jednání Zastupitelstva obce:
Návrh usnesení č. ZO/152/11/2015:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje navržený program veřejného zasedání.
Hlasování: pro 12 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. ZO/152/11/2015 bylo schváleno.

1.

Starostka obce přečetla zprávu o činnosti rady obce Všelibice za období 17.11. – 14.12.2015 (viz příloha č. 2)
Připomínky z minulého VZOZ (konaného 16.11.2015):
Všechny byly vyřízeny.

2.

Interpelace členů obecního zastupitelstva
Žádné nebyly.
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3. Projednání a schválení prodeje pozemků ve vlastnictví obce Všelibice:
a) K záměru prodeje p.p.č. 1054, ostatní plocha v k.ú. Všelibice o výměře 86 m² - dorazila 1 nabídka prostřednictvím
JUDr. Hany Škorpíkové, která zastupuje p. Vlastimila Svádu, vlastníka sousední nemovitosti v obci Budíkov. P. Sváda
navrhuje cenu 50,- Kč / 1 m²(viz příloha č. 3). Zastupitelé se dotázali, kdo platil zaměření k oddělení pozemků. Starostka odpovídá – zaměření se hradilo napůl s p. Palkem, vlastníkem sousední nemovitosti.
Návrh usnesení č. ZO/153/11/2015:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje prodej pozemku p.p.č. 1054 k.ú. Všelibice o výměře 86 m², ostatní plocha,
obec Všelibice, LV 1 za nabídnutou cenu 50,- Kč / 1 m² p. Vlastimilu Svádovi.
Hlasování: pro 12 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. ZO/153/11/2015 bylo schváleno.

b) Žádost Ing. Vladimíra Bartoše, Podjestřábí (viz příloha č. 4):
A) odprodej p.p.č. 1354/5 v k.ú. Březová u Všelibic, ostatní komunikace o výměře 515 m²ve vlastnictví obce
Všelibice
B) nebo směnu část p.p.č. 576/1 k.ú. Březová u Všelibic, trvalý travní porost ve výši přibližně 515 m² ve
vlastnictví Ing. Vladimíra Bartoše za p.p.č. 1354/5 v k.ú. Březová u Všelibic, ostatní komunikace ve vlastnictví obce Všelibice.
C) nebo směnu p.p.č. 574 k.ú. Březová u Všelibic, trvalý travní porost ve vlastnictví Ing. Vladimíra Bartoše za
p.p.č. 1354/5 v k.ú. Březová u Všelibice, ostatní komunikace ve vlastnictví obce Všelibice.
Zdůvodnil to scelením pozemků ve svém vlastnictví do jednoho většího celku.
René Jarolímek, odborný lesní hospodář obce Všelibice navrhuje uskutečnit bod C) z hledisla těžby dřeva v okolních
lesích obce Všelibice. Tento pozemek se hodí k uskladňování vytěženého dřeva před prodejem.
Filip Kolomazník navrhl usnesení, aby to ZO vzalo na vědomí.
Návrh usnesení č. ZO/154/11/2015:
Zastupitelstvo obce Všelibice bere na vědomí Žádost Ing. Vladimíra Bartoše s tím, že do 1. poloviny roku 2016 bude
rozhodnuto na základě místního šetření.
Hlasování: pro 12 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. ZO/154/11/2015 bylo schváleno.

V 19:25 hodin se dostavila zastupitelka Ing. Klára Rubášová, přítomno 13 zastupitelů.
4.

Projednání Rozpočtového opatření č. 8/2015 (viz příloha č.5):
Návrh rozpočtového opatření přečetla Jana Sadílková.
Návrh usnesení č. ZO/155/11/2015:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2015.
Hlasování: pro 13/ proti 0 / zdrželi se 0 /

5.

Usnesení č. ZO/155/11/2015 bylo schváleno.

Projednání a schválení rozpočtu obce Všelibice na rok 2016 (viz příloha č. 6 a 7):
Navržený rozpočet příjmů a výdajů na rok 2016 byl zveřejněn na úřední desce i na www. stránkách obce od
25.11.2015 – 14.12.2015. Navržený rozpočet je vyrovnaný.
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Bc. Sluková navrhla opravit navržený rozpočet příjmů v položce 4112 – dotace na výkon státní správy na 102 300 Kč,
dále zvýšit příjmy o dotace na VPP na 1 osobu v položce 4116 o 65 000,- Kč a dle připomínky p. Jarolímka (odborného lesního hospodáře obce Všelibice) upravit paragraf 1039 – Lesní hospodářství na 2 mil Kč.
Celkový rozpočet příjmů před úpravou : 7 614 800,- Kč.
Celkový rozpočet příjmů po úpravě:
8 185 300,- Kč.
V navrženém rozpočtu výdajů se obecní zastupitelstvo rozhodlo zvýšit výdaje v paragrafu 3319 na částku 60 000,Kč, v paragrafu 3392, ORJ 1 – Kulturní dům Všelibice na 742 tis Kč, par 3392, ORJ 2 – Kulturní zařízení Lísky na
804 800,- Kč, dále zvýšit výdaje v paragrafu 3636 – Komunální služby a úz. rozvoj na částku 868 tis Kč, dále v par
6112 – Obecní zastupitelstvo na 874 tis Kč a par 6171 – Činnost místní správy na 758 500 Kč.
Celkový rozpočet výdajů před úpravou : 7 614 800,- Kč.
Celkový rozpočet výdajů po úpravě:
8 185 300,- Kč.
Kolomazník Filip by chtěl navýšit peníze na projektové práce v hospodářské budově, aby byly podklady pro rozhodování, co s ní.
Návrh usnesení č. ZO/156/11/2015:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje po projednání vyrovnaný Rozpočet obce Všelibice na rok 2016.
Hlasování: pro 12 / proti 1 / zdrželi se 0 /
6.

Usnesení č. ZO/156/11/2015 bylo schváleno.

Projednání a schválení Strategického rozvojového dokumentu 2016 (viz příloha č. 8): Starostka předložila
k projednání v podobě v jaké byl na rok 2015, aby se upravil pro potřeby roku 2016. Vystoupila Ing. Magdaléna Slavíková a uvedla, že rozvojový dokument se nemá nazývat strategický, když je to dokument na 1 stranu. Ukázala, že
Program rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020 má nepoměrně více stran a je detailně rozpracován na více let dopředu a ne jen na rok dopředu. Požaduje přepracování Strategického rozvojového dokumentu a změnu názvu. Ing.
Klára Rubášová upřesnila,že by se měl schválit hlavní dokument na více let dopředu a poté již jenom schvalovat na
rok operativní plán a nabídla pomoc při jich zpracování. Josef Sadílek uvedl, že budoucímu zastupitelstvu by nemusel vyhovovat dlouhodobý rozvojový plán a dokument navrhovaný na 1 rok mu připadá operativnější.
Starostka obce uvedla, že v současné podobě jí navrhovaný dokument v minulých letech i v současnosti plně postačoval při předložení k žádostem o dotaci, kde je to důležitou součástí žádostí o dotace. A uvedla, že dlouhodobý
plán chybí.
Návrh usnesení č. ZO/157/11/2015:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje navržený Strategický rozvojový dokument na 2016 bez úprav a ukládá starostce předložit do konce března nově zpracovaný Strategický rozvojový dokument k projednání zastupitelstvu obce.
Hlasování: pro 11 / proti 2 / zdrželi se 0 /

7.

Usnesení č. ZO/157/11/2015 bylo schváleno.

Zpráva o stavu požární ochrany v obci (viz příloha č. 9): Zprávu přečetla starostka obce a informovala, že o podrobnostech zprávy může informovat Jiří Müller.
Návrh usnesení č. ZO/158/11/2015:
Zastupitelstvo obce Všelibice bere na vědomí Zprávu o stavu požární ochrany v obci.
Hlasování: pro 13 / proti 0 / zdrželi se 0 /
Usnesení č. ZO/158/11/2015 bylo schváleno.
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8.

Různé:

a) Starostka obce informovala o pracovní době obecního úřadu ve Všelibicích o vánočních svátcích.
b) Starostka obce dále upozornila, Česká pošta navrhuje uzavření pobočky České pošty ve Všelibících v roce 2016.
c) Starostka obce informovala o zaměření budoucí cesty v Podborku.
Starostka obce schůzi ukončila v 20.24 hod.
Všelibice, 14.prosince 2015
Zapsala:

Jana Sadílková

Zápis ověřili: Filip Kolomazník
Radek Ludvík

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

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

…………………………………….….
Bc. Martina Sluková
Starostka
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