Zápis a usnesení z 13. zasedání Rady obce Všelibice
ze dne 6. 11. 2019
13. zasedání Rady obce Všelibice ve volebním období 2018-2022 se konalo dne 6. 11. 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.

Zahájení a schválení programu zasedání
Uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti
Dohoda o výši příspěvku na provoz MŠ Český Dub
Žádost o finanční příspěvek Folklorního souboru Horačky z.s.
Zřízení inventurní komise a plán inventur
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce
Projednání žádosti
Výběr dodavatele zimní údržby
Vytyčení cesty
Dotace na dětské hřiště
Různé

Řízení schůze: starostka Martina Sluková
Zapisovatelka: starostka Martina Sluková
Ověřovatel zápisu: Jiří Müller
K bodu č. 1:
Starostka obce přednesla body programu pro zasedání rady obce. Navrhla usnesení:
Návrh usnesení č. RO/110/13/2019
Rada obce schvaluje program 13. zasedání rady obce.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/110/13/2019 bylo schváleno.

Rada obce provedla kontrolu usnesení z 12. zasedání RO.
K bodu č. 2:
Uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti
Rada obce se seznámila se Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti. Týká se umístění nového rozvaděče
a kabelového vedení mezi rozvaděčem a stávajícím vedením CETIN a novou rozvodnou skříní ČEZ Distribuce, čímž bude
dotčena p.p.č. 352/1 v k.ú. Všelibice. Označení stavby 16010-050102, RVDSL 1935 C L VLBC70 MET. Rada navrhuje
cenu za věcné břemeno ve výši 3.000,- Kč plus DPH.
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Návrh usnesení č. RO/111/13/2019
Rada obce po projednání schvaluje navrženou Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti ke stavbě 16010050102, RVDSL 1935 C L VLBC70 MET a pověřuje starostku jejím podpisem.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/111/13/2019 bylo schváleno.

Dále se Rada obce seznámila se Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti. Týká se umístění nového rozvaděče
a kabelového vedení mezi rozvaděčem a stávajícím vedením CETIN a novou rozvodnou skříní ČEZ Distribuce, čímž
budou dotčeny p.p.č. 300/1, 1348/1, 1348/6 v k.ú. Březová u Všelibic. Označení stavby 16010-049896, RVDSL 1935 C
L VLBC12 MET. Rada navrhuje cenu za věcné břemeno ve výši 3.000,- Kč plus DPH.
Návrh usnesení č. RO/112/13/2019
Rada obce po projednání schvaluje navrženou Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti ke stavbě 16010049896, RVDSL 1935 C L VLBC12 MET a pověřuje starostku jejím podpisem.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/112/13/2019 bylo schváleno.

Rada obce se seznámila se Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Týká se umístění nového
rozvaděče a kabelového vedení mezi rozvaděčem a stávajícím vedením CETIN a novou rozvodnou skříní ČEZ Distribuce,
čímž budou dotčeny p.p.č. 1307/1, 1307/4, 1307/5 v k.ú. Malčice u Všelibic. Označení stavby IP-12=4010130/VB1.
Rada navrhuje cenu za věcné břemeno ve výši 3.000,- Kč plus DPH.
Návrh usnesení č. RO/113/13/2019
Rada obce po projednání schvaluje navrženou Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ke stavbě
IP-12=4010130/VB1 a pověřuje starostku jejím podpisem.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/113/13/2019 bylo schváleno.

K bodu č. 3:
Dohoda o výši příspěvku na provoz MŠ Český Dub
Obec Všelibice má 4 přijaté děti do MŠ v Českém Dubu. Město Český Dub v souvislosti s tím požaduje úhradu od obce
za jedno dítě ve výši 5.000,-Kč. Finanční prostředky k tomuto účelu máme v rozpočtu vyčleněny.
Návrh usnesení č. RO/114/13/2019
Rada obce po projednání schvaluje Dohodu o výši příspěvku na provoz Mateřské školy v Českém Dubu a pověřuje
starostku k jejímu podpisu.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/114/13/2019 bylo schváleno.

K bodu č. 4:
Žádost o finanční příspěvek Folklorního souboru Horačky z.s.
Starostka předložila žádost Folklorního souboru Horačky z.s. o finanční příspěvek na činnost ve výši 7.000,-Kč. V rámci
své činnosti by chtěli vydat publikaci Podještědský lidový oděv v proměnách času. Starostka navrhuje uzavřít darovací
smlouvu.
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Návrh usnesení č. RO/115/13/2019
Rada obce po projednání schvaluje Darovací smlouvu s Folklorním souborem Horačky z.s., IČ 46747699, na částku
7.000,- Kč a pověřuje starostku jejím podpisem.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/115/13/2019 bylo schváleno.

K bodu č. 5:
Zřízení inventurní komise a plán inventur
Starostka seznámila členy rady s plánem inventur a návrhem členů inventarizační komise. Ukončení inventur je
stanoveno k datu 28. 12. 2019. Návrh na složení komise: předseda Josef Sadílek, členové: Jana Sadílková, Jan Antuš,
Martina Šámalová, Petr Nejedlo.
Návrh usnesení č. RO/116/13/2019
Rada obce po projednání schvaluje plán inventur a složení inventarizační komise.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/116/13/2019 bylo schváleno.

K bodu č. 6:
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce
Starostka předložila zápis z dílčího přezkoumání obce za rok 2019. Přezkumné období 1. 1. - 30. 9. 2019. Zpráva
konstatuje, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Návrh usnesení č. RO/117/13/2019
Rada obce po projednání bere na vědomí zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Všelibice za období od
1. 1. do 30. 9. 2019.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/117/13/2019 bylo schváleno.

K bodu č. 7:
Projednání žádosti
Rada se zabývala žádostí
. Žádá o umožnění přístupu do lesa po cestě p.p.č. 1040/1 v k.ú. Všelibice.
Starostka provedla na místě šetření a předložila radě fotografie, které dokumentují, že na uvedené cestě nejsou žádné
překážky, které by bránily v přístupu do lesa. Starostka dále uvedla, že se jedná o účelovou komunikaci, proto její
zpevnění by bylo finančně nákladné.
Návrh usnesení č. RO/118/13/2019
Rada obce po projednání bere na vědomí žádost
a konstatuje, že obec Všelibice nemá dostatek
finančních prostředků na úpravu účelové komunikaci p.p.č. 1040/1 v k.ú. Všelibice.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/118/13/2019 bylo schváleno.

K bodu č. 8:
Výběr dodavatele zimní údržby
Byly vypsány dvě výzvy na zimní údržbu komunikací: č. 1 místní části: Březová, Malčice, Podjestřábí, Roveň a výzva na
zimní údržbu č. 2 místní části: Benešovice, Chlístov, Lísky, Nantiškov, Nesvačily, Přibyslavice, Vrtky.
Nabídky byly rozeslány čtyřem subjektům. Členové rady se seznámili s následujícími nabídkami:
k výzvě č. 1: jedna nabídka –
, 600,- Kč/hodinu (není plátce DPH).
k výzvě č. 2: jedna nabídka – Družstvo Borek, 780,- Kč/hodinu (včetně DPH).
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Návrh usnesení č. RO/119/13/2019
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zimní údržbu v lokalitě č. 1 s
a ukládá starostce tuto smlouvu podepsat.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/119/13/2019 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. RO/120/13/2019
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zimní údržbu v lokalitě č. 2 s Družstvem Borek, Všelibice a ukládá
starostce tuto smlouvu podepsat.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/120/13/2019 bylo schváleno.

K bodu č. 9:
Vytyčení cesty
Rada se zabývala obnovením cesty k nemovitosti č.p. 56 Všelibice. V současné době se k přístupu využívá p.p.č. 280/3
v k.ú. Březová u Všelibic. Majitelka nechce tento pozemek dělit a případně odprodat obci. Rada proto navrhuje vytyčit
původní obecní cestu. Odhad ceny vytyčení je cca 10.000,- Kč.
Návrh usnesení č. RO/121/13/2019
Rada obce souhlasí s objednáním vytyčení cesty na p.p.č. 1114/4 v k.ú. Všelibic.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/121/13/2019 bylo schváleno.

K bodu č. 10:
Dotace na dětské hřiště
Rada se zabývala možností žádat o dotaci na dětské hřiště, které by bylo součástí zahrady u mateřské školy. Starostka
prověřuje vyhlášené tituly. Rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci na pořízení dětského hřiště u mateřské školy.
Návrh usnesení č. RO/122/13/2019
Rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci na pořízení dětského hřiště u mateřské školy.
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/122/13/2019 bylo schváleno.

K bodu č. 11:
Různé
· Starostka informovala o pokračující výstavbě garáže a poskytnuté dotaci 270.000,- Kč z Liberecké kraje na tuto
akci.
· Starostka dále informovala o tom, jak pokračuje stavba mateřské školy.
· Adventní dílna a rozsvícení stromečku proběhne v sobotu 30. 11. 2019.
Příští RO se uskuteční ve středu 4. 12. 2019.
Na závěr starostka obce Martina Sluková poděkovala členům rady obce za účast a jednání ve 20.30 hodin ukončila.
Všelibice, 6. listopadu 2019
Zápis ověřil: Jiří Müller
………………………………………
………………………………………
Martina Sluková
starostka
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