Zápis a usnesení z 6. zasedání Rady obce Všelibice
ze dne 3. 4. 2019
6. zasedání Rady obce Všelibice ve volebním období 2018-2022 se konalo dne 3. 4. 2019 od 19.00 hodin na Obecním
úřadě ve Všelibicích.
Přítomni: Jiří Müller, Jitka Rybářová, Josef Sadílek, Martina Sluková
Omluvena: Denisa Jandusová
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Zahájení a schválení programu zasedání
Žádost o finanční příspěvek Hospic sv. Zdislavy
Žádost o zprovoznění přístupové komunikace
Projednání pronájmu pozemku
Žádost spolku o finanční příspěvek
Žádost do změny územního plánu
Nabídka ČSOB na vedení účtu
Dotační tituly
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Smlouva o věcném břemenu
Nákup rotavároru, mulčovače
Akademie třetího věku
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
Informace k přednostnímu upsání akcií
Soutěž Vesnice roku
Různé

Řízení schůze: starostka Martina Sluková
Zapisovatelka: starostka Martina Sluková
Ověřovatel zápisu: Josef Sadílek
K bodu č. 1:
Starostka obce přednesla body programu pro zasedání rady obce. Navrhla usnesení:
Návrh usnesení č. RO/48/6/2019
Rada obce schvaluje program 6. zasedání rady obce.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/48/6/2019 bylo schváleno.

Rada obce provedla kontrolu usnesení z 5. zasedání RO.
K bodu č. 2:
Žádost o finanční příspěvek Hospic sv. Zdislavy
Rada se seznámila s žádostí Hospice sv. Zdislavy. V rozpočtu jsou finanční prostředky pro tyto účely naplánovány.
Hospic žádá o příspěvek na provoz ve výši 5,-Kč na obyvatele. Obec Všelibice měla k 1. 1. 2019 celkem 548. Jedná se
tedy o částku 2.740,-Kč.
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Návrh usnesení č. RO/49/6/2019
Rada obce po projednání schvaluje uzavřít darovací smlouvu s Hospicem sv. Zdislavy na částku 2.740,-Kč
a pověřuje starostku k jejímu podpisu.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/49/6/2019 bylo schváleno.

K bodu č. 3:
Žádost o zprovoznění přístupové komunikace
Rada se seznámila s žádostí
o zprovoznění komunikace na p.p.č. 1314 v k.ú. Všelibice. V současné době
žadatel využívá přístup ke své nemovitosti přes p.p.č. 280/3 v k.ú. Březová u Všelibic. Vlastník této parcely žádá
o ukončení využívání tohoto přístupu.
Návrh usnesení č. RO/50/6/2019
Rada obce bere žádost pana Šubrta na vědomí a doporučuje zastupitelstvu k provedení místního šetření.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/50/6/2019 bylo schváleno.

K bodu č. 4:
Projednání pronájmu pozemku
Rada obce souhlasila s vyhlášením záměru pronájmu části pozemku ve vlastnictví obce Všelibice a to za částku
3,- Kč/1m²/ rok. Záměr pronájmu byl schválen radou obce č. usnesení RO/36/4/2019 a týkal se následujícího pozemku:
část p.p.č. 1348/1 v k.ú. Březová u Všelibic - o výměře 150 m².
Do dnešního dne přišla následující nabídka:
má zájem o pronájem části tohoto pozemku, který by využil jako přístup ke své nemovitosti.
Návrh usnesení č. RO/51/6/2019
Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část p.p.č. 1348/1 v k.ú. Březová u Všelibic za cenu 3,- Kč za
1 m2 a za rok o výměře 150 m2 s
- na dobu neurčitou
a pověřuje starostku k jejímu podpisu.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/51/6/2019 bylo schváleno.

K bodu č. 5:
Žádost o finanční příspěvek spolku
Starostka předložila žádost Honebního společenstva Všelibice o finanční příspěvek na činnost ve výši 2.000,-Kč.
Zároveň tento spolek doložil využití finančních prostředků za rok 2018.
Starostka navrhuje uzavřít darovací smlouvu a na základě doporučení auditora již nevyžadovat doklady vztahující se
k účelu využití.
Návrh usnesení č. RO/52/6/2019
Rada obce po projednání schvaluje Darovací smlouvu s Honebním společenstvem Všelibice, IČ 46745351, na
částku 2.000,- Kč a pověřuje starostku jejím podpisem.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/52/6/2019 bylo schváleno.

K bodu č. 6:
Žádost do změny územního plánu
Starostka informovala o nové žádosti do změny územního plánu. Návrh č. Z17 se týká změny ploch z technické
infrastruktury na změnu funkčního rozšíření zastavitelné plochy k bydlení.
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Návrh usnesení č. RO/53/6/2019
Rada obce po projednání bere na vědomí návrh č. Z17 na změnu územního plánu Všelibice a doporučuje ho
zastupitelstvu k projednání.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/53/6/2019 bylo schváleno.

K bodu č. 7:
Nabídka ČSOB na vedení účtu
Rada se seznámila s nabídkou ČSOB na vedení běžného účtu. Starosta zajistí také nabídku České spořitelny pro
srovnání. V současné době má obec dva bankovní účty – u České spořitelny a u České národní banky, který musí obec
mít, pokud chce čerpat státní dotace.
Návrh usnesení č. RO/54/6/2019
Rada obce po projednání bere na vědomí nabídku ČSOB na vedení účtu.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/54/6/2019 bylo schváleno.

K bodu č. 8:
Dotační tituly
Starostka členy rady informovala o tom, že naše žádost o dotaci na Všelibické slavnosti nebude podpořena Libereckým
krajem. Důvodem je vyčerpaná alokace finančních prostředků. Zároveň starostka informovala o podepsané smlouvě
na dotaci z lesnického fondu.
Návrh usnesení č. RO/55/6/2019
Rada obce po projednání bere na vědomí informace k dotačním titulům.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/55/6/2019 bylo schváleno.

K bodu č. 9:
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Rada obce se seznámila se Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvou o právu provést stavbu
č. IZ-12-4000761/VB/003. Týká se přeložení stávajícího venkovního vedení VN 35kV, čímž bude dotčena p.p.č. 1072
a 1074/1 v k.ú. Všelibice. Rada navrhuje cenu za věcné břemeno ve výši 3.000,- Kč plus DPH.
Návrh usnesení č. RO/56/6/2019
Rada obce po projednání schvaluje navrženou Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu
o právu provést stavbu č. IZ-12-4000761/VB/003 a pověřuje starostku jejím podpisem.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/56/6/2019 bylo schváleno.

K bodu č. 10:
Smlouva o věcném břemenu
Rada se seznámila s žádostí
o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrských
sítí. Týká se vodovodní přípojky, která bude vedena pod p.p.č. 1052/4 v k.ú. Všelibice, která je v majetku obce Všelibice.
Jiří Müller upozornil na možný střet zájmu - vzhledem k příbuzenskému vztahu s žadatelkou. Rada navrhuje cenu za
věcné břemeno 3.000,- Kč plus DPH.
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Návrh usnesení č. RO/57/6/2019
Rada obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrských sítí
a pověřuje starostku k jejímu podpisu.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/57/6/2019 bylo schváleno.

K bodu č. 11:
Nákup rotavátoru, mulčovače
Rada se zabývala nákupem příslušenství za traktor. Konkrétně pořízením rotavátoru a mulčovače. Finanční prostředky
jsou v rozpočtu připraveny.
Návrh usnesení č. RO/58/6/2019
Rada obce po projednání schvaluje vyčlenit finanční prostředky do výše 80.000,- Kč na nákup rotavátoru
a mulčovače.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/58/6/2019 bylo schváleno.

K bodu č. 12:
Akademie třetího věku
Rada projednala nabídku na pořádání vzdělávacích přednášek pro seniory – Akademie třetího věku. V březnu se
uskutečnila přednáška – Historie kriminalistky a setkala se s kladným ohlasem u občanů. Starostka navrhuje objednat
další s tématem: Historie hradů a zámků.
Návrh usnesení č. RO/59/6/2019
Rada obce po projednání schvaluje objednání přednášky z cyklu Akademie třetího věku za nabízenou částku
3.000,-Kč.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/59/6/2019 bylo schváleno.

K bodu č. 13:
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
Starostka předložila Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Všelibice za rok 2018. Při kontrole byly zjištěny
chyby v poskytnutých odměnách zastupitelům za měsíc září. Bylo vyplaceno méně než je stanovená odměna za výkon
funkce zastupitele. Náprava již proběhla. Jiné chyby a nedostatky nebyly konstatovány. Celá zpráva je zveřejněna na
webových stránkách obce a bude předložena ke schválení zastupitelstvu.
Návrh usnesení č. RO/60/6/2019
Rada obce po projednání bere na vědomí Zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2018.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/60/6/2019 bylo schváleno.

K bodu č. 14:
Informace k přednostnímu upsání akcií
Rada se seznámila s oznámením společností ČSAD Liberec, a.s. a Autocentrum Nord, a.s. o možnosti uplatnění
přednostního práva na upsání nových akcií těchto společností, kde je obce obec akcionářem.
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Návrh usnesení č. RO/61/6/2019
Rada obce po projednání bere informace na vědomí a doporučuje je zastupitelstvu k projednání.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/61/6/2019 bylo schváleno.

K bodu č. 15:
Soutěž Vesnice roku
Starostka informovala o vyhlášení nového ročníku soutěže Vesnice roku a navrhuje přihlásit se i v tomto roce.
Návrh usnesení č. RO/62/6/2019
Rada obce po projednání schvaluje podání přihlášky do soutěže Vesnice roku.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/62/6/2019 bylo schváleno.

K bodu č. 16:
Různé
• Starostka informovala o průběhu výměny svítidel veřejného osvětlení. V současné době chybí provést
výměnu na Benešovicích a v Přibyslavicích. Hned poté budou zahájeny práce na rekonstrukci veřejného
rozhlasu.
Příští RO se uskuteční v pondělí 29. 4. 2019.
Na závěr starostka obce Martina Sluková poděkovala členům Rady obce za účast a jednání v 21.10 hodin ukončila.
Všelibice, 3. duben 2019
Zápis ověřil: Josef Sadílek
…………………………………….….
Bc. Martina Sluková
starostka
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