Zápis a usnesení z 45. zasedání Rady obce Všelibice
ze dne 6. 10. 2021
45. zasedání Rady obce Všelibice ve volebním období 2018-2022 se konalo dne 6. 10. 2021 od 19.00
hodin na Obecním úřadě ve Všelibicích.
Přítomni: Denisa Jandusová, Jiří Müller, Jitka Rybářová, Josef Sadílek, Martina Sluková
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení a schválení programu zasedání
Projednání těžby a prodeje dřeva
Informace Severočeských komunálních služeb s.r.o.
Informace EKO-KOM
Vyčlenění finančních prostředků na nové pneumatiky
Dílčí přezkoumání hospodaření obce Všelibice
Zimní údržba
Různé

Řízení schůze: starostka Martina Sluková
Zapisovatelka: starostka Martina Sluková
Ověřovatelka zápisu: Josef Sadílek
K bodu č. 1:
Starostka obce přednesla body programu zasedání rady obce. Navrhla usnesení:
Návrh usnesení č. RO/349/45/2021
Rada obce schvaluje program 45. zasedání rady obce.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/349/45/2021 bylo schváleno.

Rada obce provedla kontrolu usnesení z 44. zasedání RO.
K bodu č. 2:
Projednání těžby a prodeje dřeva
Starostka informovala členy rady o ukončeném nabídkovém řízení na prodej dřevní hmoty. Nabídka
byla zveřejněna od 20.9.2021 s tím, že poptávky byly přijímány do 17.00 hodin 6.10.2021. Následně
zasedal finanční výbor, který poptávky hodnotil. Doporučení finančního výboru je: – výběrové řízení
zrušit a vyhlásit nové s termínem těžby do konce března 2022, zároveň navýšit objem těžby.

Návrh usnesení č. RO/350/45/2021
Rada obce po projednání ruší Výzvu č. 1/2021 na těžbu dřeva.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/350/45/2021 bylo schváleno.

Starostka navrhuje vyhlásit novou Výzvu č. 2 na těžbu dřeva s termínem do konce března 2022
a zvýšeným objemem těžby. Lokality těžby zůstávají původní (Jelínka, Přibyslavice, Malčice –
Podjestřábí). Jedná se o vytěžení cca 1000 m³.
Návrh usnesení č. RO/351/45/2021
Rada obce po projednání schvaluje vyhlášení Výzvy č. 2/2021 na těžbu dřeva.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/351/45/2021 bylo schváleno.

K bodu č. 3:
Informace Severočeských komunálních služeb s.r.o.
Členové rady se seznámili s přílohou ke smlouvě o převzetí a odvozu složek komunálního odpadu.
Dochází ke zdražení vývozu kontejnerů na papír a plastové lahve.
Návrh usnesení č. RO/352/45/2021
Rada obce po projednání schvaluje přílohu ke smlouvě 20242115 a pověřuje starostku jejím
podpisem.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/352/45/2021 bylo schváleno.

K bodu č. 4:
Informace EKO-KOM
Starostka předložila novou přílohu č.4: standardy složení komunálních odpadů a podíl obalové složky
ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Podíl obalové složky papíru se mění
na 53 %. Ostatní zůstává beze změny.
Návrh usnesení č. RO/353/45/2021
Rada obce po projednání bere na vědomí změny v příloze č. 4 standardy složení komunálních
odpadů a podíl obalové složky.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/353/45/2021 bylo schváleno.

K bodu č. 5:
Vyčlenění finančních prostředků na nové pneumatiky
Jiří Müller seznámil členy rady s končící výjimkou pro hasiče. Od listopadu 2021 musí používat zimní
pneumatiky při jízdě na pozemních komunikacích v období stanoveném § 40a zákona o silničním
provozu pouze vozidla vybavená zimními pneumatikami (nejméně s označením M+S). Konkrétně to
znamená nákup nových pneu pro obě hasičská vozidla. Starostka navrhuje koupit nové pneu na
automobil GAZelle, který je využíván jako komunální technika.

Návrh usnesení č. RO/354/45/2021
Rada obce po projednání souhlasí s vyčleněním finančních prostředků na nákup zimních
pneumatik pro hasičskou a komunální techniku do výše 60.000,-Kč.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/354/45/2021 bylo schváleno.

K bodu č. 6:
Dílčí přezkoumání hospodaření obce Všelibice
Starostka seznámila členy rady se zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2021.
Přezkumné období od 1.1.2021 do 30.6.2021. Výsledek – nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Návrh usnesení č. RO/355/45/2021
Rada obce po projednání bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Všelibice.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/355/45/2021 bylo schváleno.

K bodu č. 7:
Zimní údržba
Starostka navrhla vyhlásit výzvu na zimní údržbu a to stejně jako v roce 2020 pro dvě lokality – lokalita
Všelibicko a lokalita Vrtecko s tím, že zimní údržbu Všelibic a Budíkova zajistí obec svépomocí.
Návrh usnesení č. RO/356/45/2021
Rada obce Rada obce po projednání schvaluje vyhlášení Výzvy na zimní údržbu komunikací 2021
– 2022 pro lokalitu Všelibicko.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/356/45/2021 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. RO/357/45/2021
Rada obce Rada obce po projednání schvaluje vyhlášení Výzvy na zimní údržbu komunikací 2021
– 2022 pro lokalitu Vrtecko.
Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. RO/357/45/2021 bylo schváleno.

K bodu č. 8:
Různé
 Starostka informovala o průběhu přípravy nové vyhlášky o odpadech, kterou musí
zastupitelstvo schválit do konce roku. Mění se výpočet ceny.
 Starostka informovala o zveřejněných navrhovaných jízdních řádech. Občané mohou zasílat
připomínky i na obecní úřad.
 Jitka Rybářová upozornila na odhozené pytle s odpadem směrem k Nesvačilům a na výtluky
na komunikacích Vrtecka.
 Josef Sadílek navrhuje označit hasičskou zbrojnici ve Všelibicích.

Na závěr starostka obce Martina Sluková poděkovala všem členům rady obce za účast a jednání
ve 20.30 hodin ukončila.
Všelibice, 6.říjen 2021
Zápis ověřil: Josef Sadílek

………………………………………

………………………………………
Martina Sluková

