Zápis a usnesení z 38. zasedání Rady obce Všelibice
ze dne 2. 6. 2021
38. zasedání Rady obce Všelibice ve volebním období 2018-2022 se konalo dne 2. 6. 2021 od 19.00
hodin videokonferenčně.
Přítomni: Denisa Jandusová, Jiří Müller, Jitka Rybářová, Josef Sadílek, Martina Sluková
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zahájení a schválení programu zasedání
SFIF Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Všelibice za rok 2020
Mateřská škola
Projednání uzavření smlouvy o dílo na akci „Výstavba bytů v obci Všelibice“
Územní plán
Vyhlášení záměru pronájmu části nebytových prostor
Žádost Spolku historie Mimoňska o finanční příspěvek
Různé

Řízení schůze: starostka Martina Sluková
Zapisovatelka: starostka Martina Sluková
Ověřovatelka zápisu: Denisa Jandusová
K bodu č. 1:
Starostka obce přednesla body programu pro zasedání rady obce. Navrhla usnesení:
Návrh usnesení č. RO/310/38/2021
Rada obce schvaluje program 38. zasedání rady obce.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/310/38/2021 bylo schváleno.

Rada obce provedla kontrolu usnesení z 37. zasedání RO.
K bodu č. 2:
SFIF Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR
Starostka předložila výzvu SZIF k podpisu Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR.
Týká se projektu Revitalizace návsi u kapličky.

Návrh usnesení č. RO/311/38/2021
Rada obce schvaluje Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR a pověřuje
starostku k jejímu podpisu.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/311/38/2021 bylo schváleno.

K bodu č. 3:
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Rada se seznámila se Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodou o umístění
stavby č. IP-12-4012306/VB/01. Týká se nové kabelové smyčky pro připojení pozemku p.č. 465/2 k.ú.
Všelibice. Stavbou je dotčen obecní pozemek p.č. 1065 k.ú. Všelibice. Od 1. 1. 2021 vstoupily v platnost
změny v oceňovacích předpisech – zák. č. 151/1997 Sb. a vyhláška č. 441/2013 Sb. - a náhrada za věcné
břemeno tak nemůže být vyšší než nabízených 1.000,-Kč – dle přiloženého výpočtu je náhrada 660,- Kč,
do smlouvy tedy byla stanovena minimální náhrada 1.000, -Kč.
Návrh usnesení č. RO/312/38/2021
Rada obce po projednání schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby č. IP-12-4012306/VB/01 a pověřuje starostku k jejímu podpisu.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/312/38/2021 bylo schváleno.

K bodu č. 4:
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Všelibice za rok 2020
Rada se seznámila se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Všelibice za rok 2020. Závěr
konstatuje, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Celé znění zprávy je zveřejněno na webu obce a musí
ji také schválit zastupitelstvo.
Návrh usnesení č. RO/313/38/2021
Rada obce po projednání bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Všelibice za rok 2020.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/313/38/2021 bylo schváleno.

K bodu č. 5:
Mateřská škola
V období od 28. 4. 2021 do 5. 5. 2021 probíhala kontrola Mateřské školy, příspěvkové organizace.
Členové rady se seznámili se zápisem z této kontroly a projednali přerozdělení hospodářského
výsledku. Rada projednala schválení výjimky v počtu dětí zapsaných do MŠ Všelibice na celkový počet
28 dětí. A dále se rada seznámila s přijatými účelovými dary Mateřskou školou: od HC Clup se jednalo
o částku 10.000, - Kč, od paní Želechovské 2.000, - Kč, od Všelibických žen 1.000, - Kč.

Návrh usnesení č. RO/314/38/2021
Rada obce projednala a schvaluje účetní závěrku a zprávu o hospodaření příspěvkové organizace
Mateřská škola Všelibice, Všelibice 100, 463 48 Všelibice za rok 2020. Příspěvková organizace
Mateřská škola Všelibice, Všelibice 100 vytvořila za rok 2020 hospodářský výsledek ve výši
350.659,30 Kč.
Rada obce schvaluje rozdělení výsledku takto:
200.000, - Kč tvorba rezervního fondu – bude použito na dovybavení školní třídy, zahrady
a energie.
40.659,30 Kč tvorba rezervního fondu – na vybavení školní jídelny
110.000, - Kč tvorba fondu odměn (bude využito v případě potřeby pro zajištění chodu MŠ – např.
placení pracovní neschopnosti).
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/314/38/2021 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. RO/315/38/2021
Rada obce po projednání schvaluje výjimku v počtu dětí v MŠ Všelibice na celkový počet 28 dětí.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/315/38/2021 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. RO/316/38/2021
Rada obce po projednání schvaluje přijetí účelových darů Mateřskou školou Všelibice,
příspěvkovou organizací:
HC Clup: 10.000, - Kč,
paní Želechovská: 2.000, - Kč,
Všelibické ženy: 1.000, - Kč.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/316/38/2021 bylo schváleno.

K bodu č. 6:
Projednání uzavření smlouvy o dílo na akci „Výstavba bytů v obci Všelibice“
Projekt se týká přestavby budovy Vrtky č.p. 8. Starostka informovala o výsledku výběrového řízení.
Hodnotící komise byla složena z členů finančního výboru. V řádném termínu byly podány 2 nabídky,
které se dle hodnocení umístily v tomto pořadí:
1. L&P stavební, Oblouková 252, 463 03 Stráž nad Nisou
2. DKK Stav s.r.o., Řídícího učitele Havla 14, 463 43 Český Dub
Nabídka společnosti L&P stavební, Oblouková 252, 463 03 Stráž nad Nisou, IČ 639 06 236 se dle
hodnocení umístila jako první v pořadí a dle posouzení vyhověla zadávacím podmínkám. Starostka
navrhuje uzavřít s touto firmou smlouvu o dílo. Realizace celé akce je podmíněna získáním dotace
z Ministerstva financí.

Návrh usnesení č. RO/317/38/2021
Rada obce po projednání schvaluje uzavření smlouvy o dílo s L&P stavební, Oblouková 252, 463
03 Stráž nad Nisou, IČ 63660237 na akci „Výstavba bytů v obci Všelibice“ a pověřuje starostku
jejím podpisem.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/317/38/2021 bylo schváleno.

K bodu č. 7:
Územní plán
Starostka obce informovala, že na Magistrát města Liberec dorazily další návrhy na změnu územního
plánu č. Z22 – Z25. Ke všem žádostem se bude následně vyjadřovat zastupitelstvo obce.
Návrh usnesení č. RO/318/38/2021
Rada obce po projednání bere na vědomí žádosti na změnu územního plánu obce Všelibice – Z22
– Z25 a doporučuje je zastupitelstvu k projednání.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/318/38/2021 bylo schváleno.

K bodu č. 8:
Vyhlášení záměru pronájmu části nebytových prostor
Starostka navrhla vyhlásit záměr pronájmu kabin – nebytového prostoru v č. p. Všelibice 91 na letní
sezónu za stejných podmínek jako v minulých letech. Tato praxe se osvědčila.
Návrh usnesení č. RO/319/38/2021
Rada obce po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu nebytového prostoru v č. p.
Všelibice 91 na letní sezónu červenec – srpen 2021.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/319/38/2021 bylo schváleno.

K bodu č. 9:
Žádost Spolku historie Mimoňska o finanční příspěvek
Rada se seznámila s žádostí Spolku historie Mimoňska o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění
akce Oslavy Horních vsí v Náhlově.
Návrh usnesení č. RO/320/38/2021
Rada obce po projednání neschvaluje žádost o poskytnutí finančního příspěvku Spolku historie
Mimoňska o finanční příspěvek.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/320/38/2021 bylo schváleno.

K bodu č. 10:
Různé
 Starostka informovala o plánované pracovní poradě zastupitelů a následném veřejném
zasedání.
 Dětský den se ještě letos neuskuteční.
 Všelibická pouť se plánuje v termínu 10. – 11. 7. 2021.

Na závěr starostka obce Martina Sluková poděkovala všem členům rady obce za účast a jednání
v 20.45 hodin ukončila.
Všelibice, 2. června 2021
Zápis ověřila: Denisa Jandusová
………………………………………
………………………………………
Martina Sluková

