
 

 

 
 

Zápis a usnesení z 3. zasedání Rady obce Všelibice  
ze dne 28. 12. 2022 

 
3. zasedání Rady obce Všelibice ve volebním období 2022-2026 se konalo dne 28. 12. 2022 od 17.00 
na obecním úřadě ve Všelibicích. 
 
Přítomni: Denisa Jandusová, Jitka Rybářová, Josef Sadílek, Martina Sluková, Hana Želechovská 
 

 
Program: 

 
1. Zahájení a schválení programu zasedání 
2. Mateřská škola Všelibice 
3. Souhlas se sídelní adresou pro spolky 
4. Projednání dodatku ke smlouvě 
5. Kontejnerové stání ve Všelibicích 
6. Smlouva o vkladovém účtu 
7. Žádost o změnu územního plánu 
8. Nákup startovacího vozíku 
9. Kulturní akce 
10. Smlouva GDPR 
11. Různé  

 
Řízení schůze: starostka Martina Sluková 
Zapisovatelka: starostka Martina Sluková  
Ověřovatel zápisu: Hana Želechovská 
 
K bodu č. 1: 
Starostka obce přednesla body programu zasedání rady obce.  

 

Návrh usnesení č. RO/19/3/2022 
 
Rada obce schvaluje program 3. zasedání rady obce. 
                         
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 / Usnesení č. RO/19/3/2022 bylo schváleno. 

 
Rada obce provedla kontrolu usnesení z 2. zasedání RO.   
 
K bodu č. 2: 
Mateřská škola Všelibice 
Rada se seznámila se zveřejněným rozpočtem Mateřské školy Všelibice na rok 2023. Rozpočet je 
navržen jako vyrovnaný. 
 



 

 

Návrh usnesení č. RO/20/3/2022 
 
Rada obce po projednání schvaluje vyrovnaný rozpočet Mateřské školy Všelibice na rok 2023. 
 
 
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 / Usnesení č. RO/20/3/2022 bylo schváleno. 

 
Dále rada obce obdržela od ředitelky MŠ podklady pro schválení finanční odměny ředitelce za rok 2022. 
Obec je zřizovatelem MŠ, rada obce je tedy oprávněna o odměně rozhodnout. Starostka navrhuje 
odměnu ředitelce školy schválit za úspěšné splnění zadaných úkolů a řízení školy. 
 

Návrh usnesení č. RO/21/3/2022 
 
Rada obce po projednání schvaluje odměnu ředitelce Mateřské školy Všelibice ve výši 

 
 
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 / Usnesení č. RO/21/3/2022 bylo schváleno. 

 
K bodu č. 3: 
Souhlas se sídelní adresou pro spolky 
Starostka seznámila členy rady s žádostí spolků Honebního společenstva Všelibice – Benešovice, IČ 
46745360 a Mysliveckého spolku Vrtky, IČ 72743697 o bezplatné využití sídelní adresy Všelibice 65, 
sídlo obecního úřadu. 
 

Návrh usnesení č. RO/22/3/2022 
 
Rada obce po projednání schvaluje bezplatné využití sídelní adresy Všelibice 65 pro spolek 
Honební společenstvo Všelibice – Benešovice, IČ 46745360. 
 
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 / Usnesení č. RO/22/3/2022 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení č. RO/23/3/2022 
 
Rada obce po projednání schvaluje bezplatné využití sídelní adresy Všelibice 65 pro spolek 
Myslivecký spolek Vrtky, IČ 72743697. 
 
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 / Usnesení č. RO/23/3/2022 bylo schváleno. 

 
K bodu č. 4: 
Projednání dodatku ke smlouvě 
Starostka seznámila členy rady s postupem prací na návsi na Vrtkách. Do konce roku nebude vzhledem 
ke klimatickým podmínkám dokončena výsadba zeleně. Starostka navrhuje uzavřít dodatek 
s posunutím termínu do 31. 3. 2023.  
 

Návrh usnesení č. RO/24/3/2022 
 
Rada obce po projednání schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 15. 9. 2022 a pověřuje 
starostku jeho podpisem.   
 
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 / Usnesení č. RO/24/3/2022 bylo schváleno. 

 
 



 

 

K bodu č. 5: 
Kontejnerové stání ve Všelibicích 
Rada projednala vybudování nového kontejnerového stání ve Všelibicích. Konkrétní cena se bude 
odvíjet od skutečně provedených prací. Odhad je 60.000, -Kč bez DPH. Starostka navrhuje pověřit 
realizací Vladimíra Jíru s ohledem na zasíťování sousedního pozemku. Vladimír Jíra je prověřený 
a důvěryhodný dodavatel, který pro obec realizoval řadu zakázek.    
 

Návrh usnesení č. RO/25/3/2022 
 
Rada obce po projednání souhlasí s realizací vybudování kontejnerového stání ve Všelibicích. 
Provedením zakázky bude pověřen pan Vladimír Jíra. 
 
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 / Usnesení č. RO/25/3/2022 bylo schváleno. 

 

K bodu č. 6: 

Smlouva o vkladovém účtu 
Rada se seznámila s možností uzavřít druhou smlouvu o vkladovém účtu.  Starostka navrhuje uzavřít 
druhou smlouvu opět se základním vkladem 5.000.000, -Kč při aktuální úrokové sazbě 5,70 % p.a. První 
smlouva bude končit na konci měsíce ledna. V průběhu ledna se nepředpokládá žádný větší finanční 
výdaj. Nadále zůstávají cca 2 mil. Kč na běžném účtu. 
 

Návrh usnesení č. RO/26/3/2022 
 
Rada obce po projednání schvaluje uzavřít druhou Smlouvu o vkladovém účtu s Českou 
spořitelnou a.s. se základním vkladem 5.000.000, -Kč na 3 měsíce a pověřuje starostku k jejímu 
podpisu. 
 
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 / Usnesení č. RO/26/3/2022 bylo schváleno. 

 
K bodu č. 7: 
Žádost o změnu územního plánu 
Starostka informovala o nové žádosti o změnu územního plánu. Návrh č. Z37 se týká změny ploch ze 
zahrady na změnu funkčního rozšíření zastavitelné plochy k bydlení.  
 

Návrh usnesení č. RO/27/3/2022 
 
Rada obce po projednání bere na vědomí návrh č. Z37 na změnu územního plánu Všelibice 
a doporučuje ho zastupitelstvu k projednání. 
 
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 / Usnesení č. RO/27/3/2022 bylo schváleno. 

 
K bodu č. 8: 
Nákup startovacího vozíku 
Starostka informovala o nutnosti zakoupit startovací vozík k zajištění provozuschopnosti obecní 
techniky v zimním období.  
 



 

 

Návrh usnesení č. RO/28/3/2022 
 
Rada obce po projednání souhlasí s nákupem startovacího vozíku za cenu do výše 20.000, -Kč bez 
DPH. 
 
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 / Usnesení č. RO/28/3/2022 bylo schváleno. 

 
K bodu č. 9: 
Kulturní akce 
Starostka informovala o kulturních akcích: 30. 12. 2022 je naplánován turnaj ve stolním tenisu. Hasičský 
bál je naplánován na 21. 1. 2023, Obecní ples na 25. 2. 2023. Termín Dětského maškarního bálu bude 
upřesněn.   
 

Návrh usnesení č. RO/29/3/2022 
 
Rada obce po projednání bere na vědomí informace ke kulturním akcím. 
 
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 / Usnesení č. RO/29/3/2022 bylo schváleno. 

 
K bodu č. 10: 
Smlouva GDPR 
Starostka informovala o nutnosti uzavřít novou smlouvu na pověřence GDPR. Místní akční skupina 
Podještědí, z.s., již nebude od 1. 2. 2023 prolongovat smlouvu na výkon pověřence pro ochranu 
osobních údajů. Obdrželi jsme nabídku od firmy PROSIRO s.r.o. Nabízená měsíční cena za poskytnuté 
služby je 1.000, - bez DPH. Starostka navrhuje smlouvu uzavřít. 
 

Návrh usnesení č. RO/30/3/2022 
 
Rada obce po projednání souhlasí s uzavřením smlouvy na výkon pověřence pro ochranu osobních 
údajů s firmou PROSIRO s.r.o. a pověřuje starostku k jejímu podpisu. 
 
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 / Usnesení č. RO/30/3/2022 bylo schváleno. 

 
K bodu č. 11: 

Různé 

• Starostka informovala, že probíhají přípravy na prezidentské volby. První kolo proběhne 
v termínu 13. a 14. 1. 2023. Komise jsou zajištěny. 

 
Na závěr starostka obce Martina Sluková poděkovala členům rady obce za účast a jednání v 18.40 
hodin ukončila.     

 

Všelibice, 28. prosinec 2022 

Zápis ověřila: Hana Želechovská 

 

      ………………………………………        
                                                                        …………………………………… 

                                                                                                                                 Martina Sluková     




