
 

 

 
 

Zápis a usnesení z 4. zasedání Rady obce Všelibice  
ze dne 18. 1. 2023 

 
4. zasedání Rady obce Všelibice ve volebním období 2022-2026 se konalo dne 18. 1. 2023 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. Příspěvek na výkon statní správy 
4. Revitalizace návsi Vrtky 
5. DSO Sdružení obcí Podještědí 
6. Kulturní akce 
7. Dodatek k rámcové smlouvě o nákupu a zpracování knih 
8. Různé  

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

 

Návrh usnesení č. RO/31/4/2023 
 
Rada obce schvaluje program 4. zasedání rady obce. 
                         
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 / Usnesení č. RO/31/4/2023 bylo schváleno. 

 
Rada obce provedla kontrolu usnesení z 3. zasedání RO.   
 
K bodu č. 2: 
Mateřská škola Všelibice 
Zastupitelstvo obce schválilo ve svém rozpočtu na rok 2023 částku 350.000 Kč na provozní výdaje pro 
MŠ Všelibice. Rada následně na svém zasedání 28. 12. 2022 schválila i rozpočet MŠ Všelibice pro rok 
2023. Starostka navrhuje uskutečnit jednorázově převod finančních prostředků ve výši 300.000 Kč. 
 



 

 

Návrh usnesení č. RO/32/4/2023 
 
Rada obce schvaluje převod finančních prostředků ve výši 300.000 Kč na účet Mateřské školy 
Všelibice. 
 
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 / Usnesení č. RO/32/4/2023 bylo schváleno. 

 
K bodu č. 3: 
Příspěvek na výkon statní správy 
Starostka seznámila členy rady s informací o výši příspěvku na výkon státní správy. Naše obec pro tento 
rok obdrží 152.100 Kč. 
 

Návrh usnesení č. RO/33/4/2023 
 
Rada obce po projednání bere na vědomí informaci o výši příspěvku na výkon státní správy. 
 
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 / Usnesení č. RO/33/4/2023 bylo schváleno. 

 
K bodu č. 4: 
Revitalizace návsi Vrtky 
Starostka informovala o průběhu zpracování žádosti o dotaci na akci Revitalizace návsi Vrtky. Žádost 
o dotaci byla na SZIF podána v červenci 2022. Nyní jsme obdrželi zprávu, že proběhla administrativní 
kontrola naší žádosti.  
 

Návrh usnesení č. RO/34/4/2023 
 
Rada obce po projednání bere na vědomí informace k žádosti o dotaci na akci revitalizace návsi 
Vrtky. 
 
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 / Usnesení č. RO/34/4/2023 bylo schváleno. 

 
K bodu č. 5: 
DSO Sdružení obcí Podještědí 
Rada se seznámila s rozhodnutím o výmazu z rejstříku svazku obcí Sdružení obcí Podještědí.  
 

Návrh usnesení č. RO/35/4/2023 
 
Rada obce po projednání bere na vědomí rozhodnutí o výmazu z rejstříku svazku obcí Sdružení 
obcí Podještědí. 
 
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 / Usnesení č. RO/35/4/2023 bylo schváleno. 

 
K bodu č. 6: 
Kulturní akce 
Starostka informovala o možnosti konání divadelního představení spolku VOJAN, které by se mohlo 
odehrát v termínu 5. 3. 2023 od 18.00 v kulturním domě ve Všelibicích za cenu 7.000 Kč. Starostka 
navrhuje vstupné 100 Kč. 
 



 

 

Návrh usnesení č. RO/36/4/2023 
 
Rada obce po projednání souhlasí s uspořádáním divadelního představení a stanovení vstupného 
na 100 Kč. 
 
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 / Usnesení č. RO/36/4/2023 bylo schváleno. 

 
K bodu č. 7: 
Dodatek k rámcové smlouvě o nákupu a zpracování knih 
Starostka obce seznámila členy rady obce s dodatkem k rámcové smlouvě o nákupu knih do Místní 
knihovny ve Všelibicích a pro její pobočku na Vrtkách. V rozpočtu obce je vyčleněno 10.000 Kč na nákup 
nových knih. 
 

Návrh usnesení č. RO/37/4/2023 
 
Rada obce po projednání schvaluje dodatek rámcové smlouvy na nákup knih pro Místní knihovnu 
ve Všelibicích ve výši 10.000 Kč a pověřuje starostku jeho podpisem. 
 
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 / Usnesení č. RO/37/4/2023 bylo schváleno. 

 
K bodu č. 8: 

Různé 

• Starostka informovala, že probíhají přípravy na druhé kolo prezidentské volby. Volby 
proběhnou v termínu 27. a 28. 1. 2023. Komise jsou zajištěny. 

 
Na závěr starostka obce Martina Sluková poděkovala členům rady obce za účast a jednání v 18.15 
hodin ukončila.     

 

Všelibice, 18. leden 2023 

Zápis ověřil: Josef Sadílek 

 

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

                                                                                                                                 Martina Sluková     


