
 

 

 
 

Zápis a usnesení z 1. zasedání Rady obce Všelibice  
ze dne 16. 11. 2022 

 
1. zasedání Rady obce Všelibice ve volebním období 2022-2026 se konalo dne 16. 11. 2022 od 18.00 
na obecním úřadě ve Všelibicích. 
 
Přítomni: Denisa Jandusová, Jitka Rybářová, Josef Sadílek, Martina Sluková, Hana Želechovská 
 

 
Program: 

 
1. Zahájení a schválení programu zasedání 
2. Projednání žádosti o opravu komunikace 
3. Informace k bankovním účtům 
4. Informace k odpadům 
5. Požadavek na doplnění výbavy hasičské jednotky 
6. Informace k majetkovým přiznáním 
7. Projednání prodeje osobního automobilu 
8. Zimní údržba 
9. Kulturní akce 
10. Žádost o finanční příspěvek 
11. Různé  

 
Řízení schůze: starostka Martina Sluková 
Zapisovatelka: starostka Martina Sluková  
Ověřovatelka zápisu: Denisa Jandusová 
 
K bodu č. 1: 
Starostka obce přednesla body programu zasedání rady obce.  

 
Návrh usnesení č. RO/1/1/2022 
 
Rada obce schvaluje program 1. zasedání rady obce. 
                         
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 / Usnesení č. RO/1/1/2022 bylo schváleno. 

 
Rada obce provedla kontrolu usnesení z 61. zasedání RO.   
 
K bodu č. 2: 
Projednání žádosti o opravu komunikace 
Rada obce projednala žádost vlastníků nemovitostí na Rovni o zpevnění komunikace. Starostka situaci 
prověřila na místě a hodnotí žádost jako oprávněnou. Navrhuje komunikaci zařadit do plánu oprav na 
příští rok.  
 



 

 

Návrh usnesení č. RO/2/1/2022 
 
Rada obce po projednání bere žádost na zpevnění komunikace na Rovni na vědomí a navrhuje ji 
zařadit do plánu oprav na rok 2023.  
 
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 / Usnesení č. RO/2/1/2022 bylo schváleno. 

 
K bodu č. 3: 
Informace k bankovním účtům 
Starostka informovala členy rady o vedených bankovních účtech. V současné době je veden účet 
u České národní banky, u České spořitelny běžný účet a účet s termínovaným vkladem, účet máme 
u FIO banky (tento účet je propojen s platebním terminálem). Celkový stav finančních prostředků 
k dnešnímu dni je ve výši 13.237.599,52 Kč. 
 

Návrh usnesení č. RO/3/1/2022 
 
Rada obce po projednání bere na vědomí stav na bankovních účtech. 
 
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 / Usnesení č. RO/3/1/2022 bylo schváleno. 

 
K bodu č. 4: 
Informace k odpadům 
Starostka předložila informaci Severočeských komunálních služeb s.r.o. o ukončení cyklického svozu 
biologicky rozložitelného odpadu. Nadále bude svoz probíhat pouze na objednání. Také je znám termín 
sběru nebezpečných složek komunálního odpadu – 26. 11. 2022. Obec zajistí sběr elektroodpadu. 
 

Návrh usnesení č. RO/4/1/2022 
 
Rada obce po projednání bere na vědomí informace k odpadům. 
 
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 / Usnesení č. RO/4/1/2022 bylo schváleno. 

 
K bodu č. 5: 
Požadavek na doplnění výbavy hasičské jednotky 
Členové výjezdové jednotky projevili zájem o dokoupení svolávacího systému FIREPORT. Po vyhlášení 
poplachu jednotce – dochází ke spuštění automatických operací. Dojde k rozeslání SMS o vyhlášeném 
poplachu (SMS obsahuje informace o události) a zároveň dochází k volání na cílová čísla hasičů. Všichni 
jsou informování v jeden okamžik (týká se volání i SMS). Finanční prostředky v rozpočtu jsou 
dostatečné. Starostka navrhuje systém pořídit. 
 

Návrh usnesení č. RO/5/1/2022 
 
Rada obce Rada obce po projednání schvaluje vyčlenění finančních prostředků do výše 
50.000,-  Kč na pořízení svolávacího systému FIREPORT. 
 
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 / Usnesení č. RO/5/1/2022 bylo schváleno. 

 
  



 

 

K bodu č. 6: 
Informace k majetkovým přiznáním 
Starostka informovala členy rady, že od 1. 7. 2022 nemají povinnost jako neuvolnění veřejní funkcionáři 
podávat majetková přiznání. V našem případě bude majetkové přiznání podávat pouze starostka. 
 

Návrh usnesení č. RO/6/1/2022 
 
Rada obce po projednání bere na vědomí informace k majetkovým přiznáním veřejných 
funkcionářů. 
 
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 / Usnesení č. RO/6/1/2022 bylo schváleno. 

 
K bodu č. 7: 
Projednání prodeje osobního automobilu 
Rada obce se zabývala prodejem osobního automobilu Fabia. Starostka navrhuje realizovat prodej 
prostřednictvím autobazaru. 
 

Návrh usnesení č. RO/7/1/2022 
 
Rada obce po projednání souhlasí s prodejem osobního automobilu prostřednictvím autobazaru 
a pověřuje starostku realizací. 
 
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 / Usnesení č. RO/7/1/2022 bylo schváleno. 

 
K bodu č. 8: 
Zimní údržba 
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.  
Výzvy byly rozeslány čtyřem subjektům. Členové rady se seznámili s následující nabídkou: 
k výzvě č. 1: jedna nabídka – Jan Jíra, Všelibice, 700,- Kč/hodinu (není plátce DPH). 
k výzvě č. 2: žádná nabídka. 
Lokalitu 2 navrhuje starostka pluhovat obecním traktorem s tím, že obec zajistí řidiče. 
 

Návrh usnesení č. RO/8/1/2022 
 
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zimní údržbu v lokalitě č. 1 s Janem Jírou, Všelibice 
22 a ukládá starostce tuto smlouvu podepsat. 
 
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 / Usnesení č. RO/8/1/2022 bylo schváleno. 

 
K bodu č. 9: 
Kulturní akce 
Starostka informovala o probíhajících přípravách na setkání seniorů ze Všelibic, Cetenova a Hlavice. 
Termín je stanoven na 20. 11. 2022, vystoupení Plechařinky je objednané. Rozsvícení stromku 
a adventní dílna se uskuteční 26. 11. 2022. 
 



 

 

Návrh usnesení č. RO/9/1/2022 
 
Rada obce po projednání bere na vědomí informace ke kulturním akcím a souhlasí s jejich 
finančním zajištěním. 
 
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 / Usnesení č. RO/9/1/2022 bylo schváleno. 

 
K bodu č. 10: 
Žádost o finanční příspěvek 
Rada se seznámila s žádostí Centra LIRA z.ú. o finanční příspěvek. Centrum zajišťuje registrovanou 
sociální službu rané péče. Žádost je na částku 14.000,-Kč. Starostka navrhuje vzít žádost na vědomí 
a požádat Centrum o zaslání bližších informací. 
 

Návrh usnesení č. RO/10/1/2022 
 
Rada obce po projednání bere na vědomí žádost o finanční příspěvek Centra LIRA z.ú. 
 
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 / Usnesení č. RO/10/1/2022 bylo schváleno. 

 
 
K bodu č. 11: 
Různé 

 Jitka Rybářová navrhuje prověřit stav svítidel na sále v Lískách. Pokud to bude možné vyměnit 
svítidla za typ LED. 

 Hana Želechovská navrhuje prověřit možnost výměny svítidel v restauraci ve Všelibicích. 
  

Na závěr starostka obce Martina Sluková poděkovala členům rady obce za účast a jednání v 19.10 
hodin ukončila.     

 

Všelibice, 16. listopad 2022 

Zápis ověřila: Denisa Jandusová 

 

      ……………………………………… 

            
 …………………………………… 

                                                                                                                                 Martina Sluková     


