
 

 

 
 

Zápis a usnesení z 5. zasedání Rady obce Všelibice  
ze dne 1. 2. 2023 

 
5. zasedání Rady obce Všelibice ve volebním období 2022-2026 se konalo dne 1. 2. 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. Projednání smluv na zřízení věcných břemen 
3. Žádost spolku o finanční příspěvek 
4. Rozpočtové opatření č. 1/2023 
5. Kulturní akce 
6. Dotační tituly 
7. Různé  

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

 

Návrh usnesení č. RO/37/5/2023 
 
Rada obce schvaluje program 5. zasedání rady obce. 
                         
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 / Usnesení č. RO/37/5/2023 bylo schváleno. 

 
Rada obce provedla kontrolu usnesení z 4. zasedání RO.   
 
K bodu č. 2: 
Projednání smluv na zřízení věcných břemen 
Rada obce se seznámila se Smlouvou o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4021289/VB/01. 
Týká se položení nového vedení na p.p.č. 632/1 v k.ú. Přibyslavice u Všelibic. Smlouva o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby byla schválena 1. 12. 2021 
RO/366/47/2021. Navržená cena je 28.800 Kč bez DPH. 
 



 

 

Návrh usnesení č. RO/38/5/2023 
 
Rada obce po projednání schvaluje navrženou Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti 
č. IV-12-4021289/VB/01 a pověřuje starostku jejím podpisem.  
 
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 / Usnesení č. RO/38/5/2023 bylo schváleno. 

 
Rada se seznámila s návrhem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodou 
o umístění stavby č. IP-12-4015242. Týká se vybudování elektrické přípojky pro p.p.č. 370/1 
k.ú. Všelibice. Vypočítaná cena je 2.000 Kč bez DPH. 
 

Návrh usnesení č. RO/39/5/2023 
 
Rada obce po projednání schvaluje navrženou Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-4015242 a pověřuje starostku jejím podpisem.  
 
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 / Usnesení č. RO/39/5/2023 bylo schváleno. 

 
K bodu č. 3: 
Žádost spolku o finanční příspěvek 
Starostka předložila žádost SDH Březová o finanční příspěvek ve výši 10.000 Kč. Spolek žádá o příspěvek 
na uspořádání hasičské soutěže Březovák 2023. Pro spolkovou činnost jsou peníze v rozpočtu 
vyčleněny. Starostka uzavřít darovací smlouvu. 
 

Návrh usnesení č. RO/40/5/2023 
 
Rada obce po projednání schvaluje Darovací smlouvu s SDH Březová, IČ 49111965, na částku 
10.000 Kč a pověřuje starostku jejím podpisem.  
 
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 / Usnesení č. RO/40/5/2023 bylo schváleno. 

 
K bodu č. 4: 
Rozpočtové opatření č. 1/2023 
Starostka předložila návrh rozpočtového opatření 1/2023. Týká se vratky dotace – nespotřebované 
výdaje na volby do zastupitelstev obcí a k volbě prezidenta ve výši 36.855,29 Kč. 
 

Návrh usnesení č. RO/41/5/2023 
 
Rada obce po projednání schvaluje rozpočtové opatření 1/2023. 
 
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 / Usnesení č. RO/41/5/2023 bylo schváleno. 

 
K bodu č. 5: 
Kulturní akce 
Rada se seznámila s plánem a organizačním zajištěním kulturních akcí. Dětský maškarní bál se 
uskuteční v neděli 12. 2. 2023. Obec zajistí odměny pro děti. Starostka navrhuje dobrovolné vstupné. 
Obecní ples se uskuteční 25. 2. 2023. Cena hudby: 22.500 Kč. Rada obce navrhuje vstupné 300 Kč. 
Rada se seznámila s nabídkou na divadelní představení DS Vojan Český Dub – Vzpoura nevěst. Cena za 
představení 4.000 Kč. Rada navrhuje vstupné 100 Kč. Termín bude upřesněn. 
 



 

 

Návrh usnesení č. RO/42/5/2023 
 
Rada obce po projednání souhlasí s uspořádáním Dětského maškarního bálu s dobrovolným 
vstupným. 
 
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 / Usnesení č. RO/42/5/2023 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení č. RO/43/5/2023 
 
Rada obce po projednání souhlasí s uspořádáním Obecního plesu se vstupným 300 Kč. 
 
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 / Usnesení č. RO/43/5/2023 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení č. RO/44/5/2023 
 
Rada obce po projednání souhlasí s uspořádáním divadelního představení za stanovenou cenu 
a vstupným 100 Kč. 
 
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 / Usnesení č. RO/44/5/2023 bylo schváleno. 

 
K bodu č. 6: 
Dotační tituly 
Starostka informovala o vypsaných dotačních titulech. Liberecký kraj vyhlásil titul 8.2 Podpora ochrany 
přírody a krajiny s možností žádat o ošetřování krajinářsky významné zeleně. Starostka připraví ve 
spolupráci s panem Wachem projekt.  
Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo výzvu pro úspěšné obce v soutěži Vesnice roku. Můžeme 
žádat o 600.000 Kč. Další dotační program, který je vypsaný, je Program obnovy venkova Libereckého 
kraje. Zde je vyžadován souhlas zastupitelstva. 
Do 15. 3. 2023 je také možné žádat o dotační prostředky na fotovoltaiku.  
 
Starostka navrhuje přerušit jednání rady do svolání pracovní schůzky zastupitelů. 
 

Návrh usnesení č. RO/45/5/2023 
 
Rada obce po projednání přerušuje jednání do 6. 2. 2023. 
 
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 / Usnesení č. RO/45/5/2023 bylo schváleno. 

 
Pokračování jednání 5. zasedání rady obce dne 6. 2. 2023 ve 20.30. 
Z tohoto jednání se omluvila Denisa Jandusová a není tak přítomna. 
 
Rada znovu projednala možnosti dotační podpory na fotovoltaiku. Z pracovní porady zastupitelů 
vyplynula podpora zpracování energetického auditu a projektu na fotovoltaiku, které budou 
podkladem pro dotační žádost. 
Nabídku na zpracování podkladů předložila firma Hexagon Audits s.r.o. Nabídka na zpracování 
energetického posudku je pro 3 objekty za cenu 69.000 Kč. Hexagon Energy s.r.o. nabízí vypracování 
projektu pro 3 objekty za cenu 129.000 Kč. Rada obce navrhuje schválit smlouvy o dílo. 
 



 

 

Návrh usnesení č. RO/46/5/2023 
 
Rada obce po projednání schvaluje smlouvu o dílo s firmou Hexagon Audits s.r.o na vypracování 
energetického auditu a pověřuje starostku k jejímu podpisu. 
 
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 / Usnesení č. RO/46/5/2023 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení č. RO/47/5/2023 
 
Rada obce po projednání schvaluje smlouvu o dílo s firmou Hexagon Energy s.r.o. na vypracování 
stavebně technologického řešení fotovoltaické elektrárny a pověřuje starostku jejím podpisem. 
 
Hlasování: pro 4 / proti 0 / zdrželi se 0 / Usnesení č. RO/47/5/2023 bylo schváleno. 

 
K bodu č. 7: 

Různé 

• Starostka informovala, že zasedání zastupitelstva se uskuteční v pondělí 13. 2. 2023 od 19.00 
v kulturní místnosti ve Všelibicích.  

 
Na závěr starostka obce Martina Sluková poděkovala členům rady obce za účast a jednání dne 
6. 2. 2023 v 20.45 hodin ukončila.     

 

Všelibice, 6. února 2023 

Zápis ověřila: Jitka Rybářová 

 

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

                                                                                                                                 Martina Sluková     


