OBEC VŠELIBICE
Zastupitelstvo obce Všelibice
Zápis č. 18 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všelibice,
které se konalo ve středu 8. února 2017 od 19:00 hodin v Kulturní místnosti Všelibice.
Veřejného zasedání se zúčastnilo dle přiložené prezenční listiny:
14 zvolených členů OZ (omluven – Mgr. Ondřej Rybář)
9 občanů
1 host – René Jarolímek – odborný lesní hospodář
Program:
1. Zahájení, zpráva o činnosti obecní rady a vyřízení připomínek
2. Interpelace členů obecního zastupitelstva
3. Projednání prodeje a směny pozemků
4. Projednání těžby a prodeje dřeva
5. Projednání rekonstrukce mostu
6. Projednání odměn zastupitelů obce
7. Rozpočtové opatření č. 1/2017
8. Různé
Zahájení zasedání zastupitelstva obce:
Jednání zahájila a řídila Bc. Martina Sluková, starostka. Přivítala přítomné členy zastupitelstva, občany, provedla
kontrolu prezence.
Starostka konstatovala, že je dle prezenční listiny (viz příloha č. 1) přítomno 14 zastupitelů, což je nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a zastupitelstvo je tak schopné přijímat usnesení.
Určila zapisovatelkou Janu Sadílkovou. Nikdo neměl jiný návrh.
Dále navrhla ověřovatele zápisu Josefa Lebedu a Jiřího Müllera.
Návrh usnesení č. ZO/253/18/2017:
Zastupitelstvo obce Všelibice volí ověřovatele zápisu Josefa Lebedu a Jiřího Müllera.
Hlasování: pro 13 / proti 0 / zdrželi se 1 /

Usnesení č. ZO/253/18/2017 bylo schváleno.

Schválení programu jednání zastupitelstva obce:
Bc. Martina Sluková přednesla program tak, jak byl uveřejněn na pozvánce:
Návrh usnesení č. ZO/254/18/2017:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje program veřejného zasedání.
Hlasování: pro 14 / proti 0 / zdrželi se 0 /
1.

Usnesení č. ZO/254/18/2017 bylo schváleno.

Zpráva o činnosti rady obce Všelibice (viz příloha č.2 ):
Starostka obce přečetla zprávu o činnosti Rady obce Všelibice za období 20. 12. 2016 – 8. 2. 2017.
Připomínky z minulého VZOZ:
Václav Růta – dotazoval se na nová kamna v Pohostinství Lísky 17. S paní Drobnou bylo opět projednáváno, kamna
vyměnila za jiná, se kterými je plně spokojená.
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Zdeněk Česák – se dotazoval na sypač na Gazellu. Starostka předložila nabídku na dodání sypače od liberecké firmy
Eltrans.
2. Interpelace členů obecního zastupitelstva:
Žádné nebyly.
3. Projednání prodeje a směny pozemků (viz příloha č. 3):
Jedná se o pozemek p. p. č. 1354/5 ostatní plocha, k. ú. Březová u Všelibic – Podjestřábí o výměře 515 m² ve vlastnictví obce Všelibice. Záměr prodeje byl vyvěšen od 14. 12. 2016 do 31. 12. 2016 na úřední desce a na webu obce
Všelibice.
Na vyhlášený záměr se přihlásil pan Vladimír Bartoš. Navrhuje směnu pozemků a je připraven rozdíl metrů ze směny
pozemků doplatit. Ve vlastnictví p. Bartoše je pozemek p.p.č. 574, trvalý travní porost, k.ú. Březová u Všelibic o výměře 320 m².
Rozdíl v metrech je 195 m², pan Bartoš je připraven uhradit cenu 35,-Kč za 1 m², tedy celkem 6.825,-Kč plus náklady
spojené s vkladem do katastru nemovitostí.
Návrh usnesení č. ZO/255/18/2017:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje směnu pozemku p.p.č. 1354/5, ostatní plocha, k.ú. Březová u Všelibic o výměře 515 m² ve vlastnictví obce Všelibice, prodejní cena 35,- Kč/m², za pozemek p.p.č. 574, trvalý travní porost v
k.ú. Březová u Všelibic o výměře 320 m² ve vlastnictví pana Ing. Vladimíra Bartoše, nar. 18.8.1959, bytem Podjestřábí 4E za částku 35,- Kč/m². Pan Ing. Vladimír Bartoš doplatí 195 m² za cenu 35,- Kč / m² a náklady na vklad do katastru nemovitostí.
Hlasování: pro 13 / proti 0 / zdrželi se 1/

Usnesení č. ZO/255/18/2017 bylo schváleno.

4. Projednání těžby a prodeje dřeva (viz. příloha č. 4):
Podrobnosti o lokalitách těžby a samotné těžbě uvedl pan René Jarolímek, lesní odborný hospodář obce Všelibice.
Starostka obce navrhla vyhlásit Výzvu na těžbu dřeva.
Návrh usnesení č. ZO/256/18/2017:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje vyhlášení Výzvy na těžbu dřeva.
Hlasování: pro 14 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. ZO/256/18/2017 bylo schváleno.

5. Projednání rekonstrukce mostu (viz příloha č. 5):
Starostka uvedla, že v loňském roce se nepodařilo uzavřít smlouvu s dodavatelem na opravu mostu v Podjestřábí.
Tato akce má být podpořena dotací 200.000,- z Krajského úřadu Libereckého kraje z fondu Program obnovy venkova. Na žádost se podařilo tyto prostředky převést do roku 2017 s termínem realizace opravy 30. 6. 2017. Proto starostka navrhuje vyhlásit výzvu na opravu mostu znovu. Chtěla by obeslat s výzvou firmy co nejdříve, aby byl dostatečný čas pro uzavření smlouvy o dílo a na samotnou realizaci.
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Návrh usnesení č. ZO/257/18/2017:
Zastupitelstvo obce Všelibice po projednání schvaluje vyhlášení Výzvy na opravu mostu v Podjestřábí.
Hlasování: pro 14 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. ZO/257/18/2017 bylo schváleno.

6. Projednání odměn zastupitelů obce:
Starostka obce informovala, že dle nařízení vlády č. 414/2016 Sb. ze dne 28. listopadu 2016, se měnila maximální
možná výše měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstev územních samosprávných celků s
účinností od 1. 1. 2017. Případné navýšení bude znamenat zahrnout to do rozpočtového opatření, protože při schvalování rozpočtu se s ním nepočítalo.
Ing. Magdaléna Slavíková se dotazovala jaká je max. výše odměny člena zastupitelstva. Jana Sadílková odpověděla, že
to je 511,- Kč.
Josef Sadílek navrhl ponechat odměny ve stejné výši jako dosud.
Návrh usnesení č. ZO/258/18/2017:
Zastupitelstvo obce Všelibice po projednání schvaluje ponechání měsíčních odměn v nezměněné výši.
Hlasování: pro 14 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. ZO/258/18/2017 bylo schváleno.

7. Rozpočtové opatření č. 1/2017 (viz příloha č. 6):
Starostka obce sdělila výši čerpání dotace na organizaci voleb 2016. Celkem jsme obdrželi 44.000,- Kč a vyčerpali jsme
22.207,25Kč. Čerpali jsme na odměny členům volebních komisí, stravné, kancelářské potřeby, poštovné. Nečerpaná
částka se vrací zpět v rámci finančního vypořádání s Krajským úřadem Libereckého kraje. Návrh rozpočtového opatření přečetla Jana Sadílková.
Návrh usnesení č. ZO/259/18/2017:
Zastupitelstvo obce Všelibice po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2017.
Hlasování: pro 13 / proti 0 / zdrželi se 1 /

Usnesení č. ZO/259/18/2017 bylo schváleno.

8. Různé (viz příloha č. 7):
Starostka obce pozvala občany na kulturní akce, které se budou konat v nejbližších dnech v obci Všelibice:
• Hasičský ples – koná se 18. 2. 2017 v KD ve Všelibicích,
• Ples Lukov – firma Lukov z Českého Duba pořádá ples v pátek 24. 2. 2017 v KD ve Všelibicích,
• Masopustní průvod – projde obcí v sobotu 25. 2. 2017,
• Divadlo Šípková Růženka – bude sehrána v neděli 26. 2. 2017 od 15 hodin v KD ve Všelibicích,
• Obecní ples – uskuteční se 4. 3. 2017 v KD ve Všelibicích.
• Josef Lebeda se dotázal, jak to vypadá s opravou brány na Rovni? Starostka odpověděla, že na podzim se nepodařilo zajistit opravu z důvodu pracovní vytíženosti osloveného řemeslníka. Josef Lebeda navrhuje pozvat pana
Hladkého ke konzultaci rozsahu opravy.
• Denisa Jandusová se otázala, zda by se dala doplnit okna v čekárně na Rovni. V tomto stavu se do čekárny nedá
schovat před nepřízní počasí. Josef Lebeda navrhuje nechat okna otevřená, v minulosti docházelo k jejich častému ničení. Starostka osloví truhláře, kolik by stála výroba oken.
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• Ing. Magdaléna Slavíková se dotázala, zda je teď někdo v pronájmu v části hospodářské budovy? Starostka odpovídá, že ji nikdo nemá pronajatou k činnosti, ale je uzavřena Dohoda o uskladnění věcí v části hospodářské budovy ve Všelibicích s panem Martinem Glaserem.
• Starostka informovala, že v bývalé mateřské školce se potvrdil azbest a teď zjišťujeme, kolik by stála demolice
objektu. Zatím je přistaven kontejner a vyklízí se nepotřebný materiál.
• Zdeněk Česák se dotázal na rozbité světlo veřejného osvětlení, podrobnosti zaslal v mailu starostce obce. Ona
odpověděla, že se jedná se o betonový kryt světla, který se nevyrábí a opravu konzultovala s Technickými službami Český Dub, které nám dodají náhradní - plastový.
• Starostka odpověděla, že je možnost získat dotace na opravu a výměnu veřejného osvětlení z Krajského úřadu
Libereckého kraje z Programu obnovy venkova. Veřejné osvětlení je považováno za součást místní komunikace.
Výměnou světel by došlo i k úspoře elektrické energie. Starostka také sdělila, že neexistuje pasport veřejného
osvětlení.
Ing. Magdaléna Slavíková navrhuje zmapovat, zdokumentovat jednotlivé lampy veřejného osvětlení co nejdříve,
aby se mohlo posoudit, zda této dotace obec využije. Starostka obce odpověděla, že pasport bude pro obec
zpracován.

Starostka obce schůzi ukončila v 20.15 hod.
Všelibice, 8. února 2017
Zapsala:

Jana Sadílková

Zápis ověřili: Josef Lebeda
Jiří Müller

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

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

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