Zápis a usnesení z 14. zasedání Rady obce Všelibice
ze dne 4. 12. 2019
14. zasedání Rady obce Všelibice ve volebním období 2018-2022 se konalo dne 4. 12. 2019 od 19.00 hodin na Obecním
úřadě ve Všelibicích.
Přítomni: Jitka Rybářová, Josef Sadílek, Martina Sluková
Omluveni: Denisa Jandusová, Jiří Müller
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení a schválení programu zasedání
Informace o navýšení poplatků za komunální odpad
Žádost o finanční příspěvek spolku
Žádost o příspěvek do veřejné sbírky na pomoc obci Bublava
Zjednodušený odhad tržní ceny
Žádost o připojení ke komunikaci
Projednání žádosti
Výpověď z pachtu dohodou
Různé

Řízení schůze: starostka Martina Sluková
Zapisovatelka: starostka Martina Sluková
Ověřovatel zápisu: Josef Sadílek
K bodu č. 1:
Starostka obce přednesla body programu pro zasedání rady obce. Navrhla usnesení:
Návrh usnesení č. RO/123/14/2019
Rada obce schvaluje program 14. zasedání rady obce.
Hlasování: pro 3 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/123/14/2019 bylo schváleno.

Rada obce provedla kontrolu usnesení z 13. zasedání RO.
K bodu č. 2:
Informace o navýšení poplatků za komunální odpad
Rada obce se seznámila s oznámením Severočeských komunálních služeb s.r.o. o navýšení cen sběru a svozu
komunálního odpadu. Touto problematikou by se mělo zabývat celé zastupitelstvo.
Návrh usnesení č. RO/124/14/2019
Rada obce po projednání bere oznámení na vědomí a doporučuje ho k projednání ZO.
Hlasování: pro 3 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/124/14/2019 bylo schváleno.
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Dále rada obce projednávala odvoz jedlých olejů a tuků. Obec bude mít od 1. 1. 2020 povinnost zajistit oddělené
soustřeďování jedlých olejů a tuků od občanů. Severočeské komunální služby s.r.o. nabízejí nádobu 240 l na oleje a
tuky. Cena odvozu je 470,- Kč bez DPH při počtu 1 nebo 2 nádob. Při počtu 3 a více nádob je cena odvozu 350,- Kč bez
DPH. Starostka navrhuje objednat 1 nádobu a při zájmu občanů doobjednat další.
Návrh usnesení č. RO/125/14/2019
Rada obce po projednání schvaluje uzavřít dodatek ke smlouvě na zajištění sběru, svozu a odstranění
komunálního odpadu se Severočeskými komunálními službami s.r.o. na odvoz jedlých olejů a tuků a pověřuje
starostku k jeho podpisu.
Hlasování: pro 3 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/125/14/2019 bylo schváleno.

K bodu č. 3:
Starostka předložila žádost spolku o finanční příspěvek na činnost pro rok 2019. Konkrétně se jednalo o Myslivecký
spolek Vrtky – žádá o 6.000,- Kč. Zároveň spolek předložil využití finančních prostředků za rok 2018. Starostka navrhuje
uzavřít darovací smlouvu.
Návrh usnesení č. RO/126/14/2019
Rada obce po projednání schvaluje Darovací smlouvu s Mysliveckým spolkem Vrtky, IČ 72743697, na částku
6.000,- Kč a pověřuje starostku jejím podpisem.
Hlasování: pro 3 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/126/14/2019 bylo schváleno.

K bodu č. 4:
Žádost o příspěvek do veřejné sbírky na pomoc obci Bublava
Starostka předložila žádost obce Bublava o příspěvek do veřejné sbírky na pomoc obci Bublava. Tato obec se dostala
„do finančních potíží díky megalomanskému projektu stavby akvaparku, resp. v důsledku porušení rozpočtové kázně
při čerpání dotací na stavbu akvaparku v letech 1999 – 2002“ (citováno ze žádosti). Josef Sadílek navrhuje přispět
částkou 1.000,- Kč.
Návrh usnesení č. RO/127/14/2019
Rada obce po projednání schvaluje příspěvek do veřejné sbírky na pomoc obci Bublava ve výši 1.000,- Kč.
Hlasování: pro 1 / proti 1 / zdrželi se 1 /

Usnesení č. RO/127/14/2019 nebylo schváleno.

K bodu č. 5:
Zjednodušený odhad tržní ceny
Starostka seznámila členy rady se zprávou realitní kanceláře RELIA s.r.o. na odhad tržní ceny pozemků ve Všelibicích,
které zastupitelstvo plánuje směnit. Konkrétně se jedná o p.p.č. 698/1 a 860/7 vše v k.ú. Všelibice. Celá zpráva bude
předložena zastupitelstvu.
Návrh usnesení č. RO/128/14/2019
Rada obce po projednání bere na vědomí zprávu o zjednodušeném odhadu tržní ceny p.p.č. 698/1 a p.p.č. 860/7
k.ú. Všelibice a doporučuje ji zastupitelstvu k projednání.
Hlasování: pro 3 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/128/14/2019 bylo schváleno.
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K bodu č. 6:
Žádost o připojení ke komunikaci
Rada se seznámila s žádostí
o připojení parcely p.p.č. 343 v k.ú. Všelibice ke komunikaci na p.p.č.
1052/4 k.ú. Všelibice. Od obce Všelibice, jako vlastníka komunikace na p.p.č. 1059/1 v k.ú. Všelibice, je vyžadován
souhlas s připojením ke komunikaci. Starostka předložila projektovou dokumentaci. Obecní úřad dále požádal
o souhlasné stanovisko Policii ČR, které do dnešního zasedání nebylo doručeno.
Návrh usnesení č. RO/129/14/2019
Rada obce po projednání schvaluje připojení ke komunikaci na p.p.č. 1052/4 v k.ú. Všelibice z p.p.č. 374/3 v k.ú.
Všelibice za předpokladu, že obecní úřad Všelibice obdrží souhlasné stanovisko od Policie ČR.
Hlasování: pro 3 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/129/14/2019 bylo schváleno.

K bodu č. 7:
Projednání žádosti
Rada se zabývala opětovnou žádostí
. Odvolává se na naši odpověď viz 13. zasedání rady. Bohužel
z dopisu nevyplývá, co konkrétně požaduje. Rada trvá na svém vyjádření, že pozemky jsou přístupné. Pokud chce
řešit spor s
, bylo by vhodné obrátit se na přestupkovou komisi v Českém Dubě.
Návrh usnesení č. RO/130/14/2019
Rada obce po projednání bere na vědomí žádost
občané mají obracet na přestupkovou komisi v Českém Dubě.
Hlasování: pro 3 / proti 0 / zdrželi se 0 /

a konstatuje, že v řešení osobních sporů se
Usnesení č. RO/130/14/2019 bylo schváleno.

K bodu č. 8:
Výpověď z pachtu dohodou
Vzhledem k plánované směně p.p.č. 698/1 a 860/7 vše v k.ú. Všelibice navrhuje starostka uzavřít dohodu s Družstvem
Borek na výpověď z pachtu na p.p.č. 698/1 v k.ú. Všelibice. Tato pachtovní smlouva přešla na obec Všelibice při nákupu
této pozemkové parcely.
Návrh usnesení č. RO/131/14/2019
Rada obce schvaluje uzavření dohody výpovědi pachtu na p.p.č 698/1 v k.ú. Všelibice s Družstvem Borek
k 31. 12. 2019 a pověřuje starostku k jejímu podpisu.
Hlasování: pro 3 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/131/14/2019 bylo schváleno.

K bodu č. 9:
Různé
 Starostka informovala o zprávě od
. Koupě p.p.č. 1001/2 v k.ú. Všelibice se nebude realizovat.
jedná s jiným kupcem a obci uvedený pozemek již prodat nechce.
 Starostka dále informovala o tom, jak pokračuje stavba garáže a mateřské školy.
 Akce: Půjdem spolu k Betlému proběhne v sobotu 25. 12. 2019.
 Jitka Rybářová upozornila na rozbité dopravní značení v Přibyslavích a na Nantiškově. Starostka zajistí opravu.
Příští RO se uskuteční ve středu 8. 1. 2020.
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Na závěr starostka obce Martina Sluková poděkovala členům rady obce za účast a jednání ve 20.10 hodin ukončila.
Všelibice, 4. prosince 2019
Zápis ověřil: Josef Sadílek
………………………………………
………………………………………
Martina Sluková
starostka

4

