
OBEC VŠELIBICE 

Zastupitelstvo obce Všelibice 
 

Zápis č. 3 
 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všelibice, 

které se konalo v pondělí 13. února 2023 od 19:00 hodin v Kulturním domě ve Všelibicích. 
 

Veřejného zasedání se zúčastnilo dle přiložené prezenční listiny:   
13 zvolených členů OZ (omluveni Václav Růta, Ondřej Rybář) 
2 občané 
Program: 

1. Zahájení, zpráva o činnosti obecní rady a vyřízení připomínek 
2. Majetkové operace 
3. Dotační tituly 
4. Územní plán 
5. Rozpočtové opatření č. 2/2023 
6. Různé 

 
Zahájení zasedání zastupitelstva obce: 
Jednání zahájila a řídila Martina Sluková, starostka. Přivítala přítomné členy zastupitelstva, občany a hosty a provedla 
kontrolu prezence.  
Starostka konstatovala, že je dle prezenční listiny (viz příloha č. 1) přítomno 12 zastupitelů, což je nadpoloviční většina 
členů zastupitelstva obce a zastupitelstvo je tak schopné přijímat usnesení. Určila zapisovatelku Janu Sadílkovou 
a navrhla ověřovatele zápisu Dalibora Bintera a Filipa Kolomazníka. 
 

Návrh usnesení č. ZO/37/3/2023: 
 
Zastupitelstvo obce Všelibice volí ověřovatele zápisu Dalibora Bintera a Filipa Kolomazníka. 
 
Hlasování: pro 12/ proti 0 / zdrželi se 0 / Usnesení č. ZO/37/3/2023 bylo schváleno. 
Pro:  Adam, Binter, Česák, Hansal, Kolomazník, Lebeda, Rubášová, Rybářová, Sadílek, Slavíková, Sluková, Želechovská 
Proti 
Zdržel/a/ se:    

 
Složení slibu člena obecního zastupitelstva: 
Josef Lebeda byl před složením slibu upozorněn starostkou obce, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou 
má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých 
zákonů, v platném znění). 
Poté přečetl Slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest 
a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Všelibice a jejích občanů a řídit se Ústavou 
a zákony České republiky“ a následně pronesl slovo „slibuji“ a podpisem potvrdil složení slibu (viz příloha č. 2). 
 
Schválení programu jednání zastupitelstva obce:  
Martina Sluková přednesla program tak, jak byl uveřejněn na pozvánce.  
 

Návrh usnesení č. ZO/38/3/2023: 
 
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje program veřejného zasedání. 
 
Hlasování: pro 12 / proti 0 / zdrželi se 0 / Usnesení č. ZO/38/3/2023 bylo schváleno. 
Pro:  Adam, Binter, Česák, Hansal, Kolomazník, Lebeda, Rubášová, Rybářová, Sadílek, Slavíková, Sluková, Želechovská 
Proti: 
Zdržel/a/ se:   
 



 

1. Zpráva o činnosti rady obce Všelibice (viz příloha č. 3): 
Starostka obce přečetla zprávu o činnosti Rady obce Všelibice za období 20. 12. 2022-13. 2. 2023. 
Zastupitel Jiří Hansal se dotázal na jaké 3 objekty se bude zpracovávat vyjádření na umístění fotovoltaiky k dotaci? 
Starostka odpověděla, že se to bude týkat budov obecního úřadu, hasičské zbrojnice a mateřské školy ve Všelibicích. 
U mateřské školy je potřeba prověřit, zda je možná montáž na střechu. V současné době je střecha „zelená“ a protože 
byl projekt mateřské školy pořizován dotačně, nevíme, jaké změny jsou možné. Alternativou je budova u požární 
nádrže ve Všelibicích. 

V 19:14 h se dostavila zastupitelka Denisa Jandusová, přítomno 13 zastupitelů.  

Připomínky z minulého VZOZ:  

Žádné nebyly.  

2. Majetkové operace:  
a) Směna pozemku (viz příloha č. 4) – Starostka navrhuje směnnou smlouvu mezi obcí Všelibice 

a . Směna se týká p.p.č. 476/26 k.ú. Přibyslavice, ostatní plocha, 
výměra 1 m² a nově vzniklá p.p.č. 478/4 k.ú. Přibyslavice, ostatní plocha, výměra 19 m², dohromady o výměře 
20 m² ve vlastnictví  za nově vzniklou p.č. 479/9 k.ú. Přibyslavice, zahrada 
o výměře 20 m², ve vlastnictví obce Všelibice. Směnná smlouva bude bez doplatku, náklady na zhotovení 
nového GP a náklady na vklad do KN zaplatí obec Všelibice. Záměr směny byl zveřejněn od 4. 1. 2023 do 
20. 1. 2023 na úřední desce a na webu obce Všelibice. 

 

Návrh usnesení č. ZO/39/3/2023:   
 
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje Směnnou smlouvu na směnu pozemků p.p.č. 476/264 k.ú. Přibyslavice, ostatní 
plocha o výměře 1 m², p.p.č. 478/4 k.ú. Přibyslavice, ostatní plocha o výměře 19 m², oboje ve vlastnictví  
a  za pozemek p.p.č. 479/9 k.ú. Přibyslavice, zahrada o výměře 20 m², vlastník obec Všelibice. 
Zastupitelstvo obce Všelibice pověřuje starostku jejím podpisem a obec Všelibice uhradí náklady za vklad do katastru 
nemovitostí.   
 
Hlasování: pro 13 / proti 0 / zdrželi se 0 / Usnesení č. ZO/39/3/2023 bylo schváleno. 
Pro:  Adam, Binter, Česák, Hansal, Jandusová, Kolomazník, Lebeda, Rubášová, Rybářová, Sadílek, Slavíková, Sluková, Želechovská 
Proti:         
Zdržel/a/ se:  
 

3. Dotační tituly (viz příloha č. 5 a 6): 
Starostka obce informovala, že Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dotace z Programu Podpora obnovy 
a rozvoje venkova podprogram DT č. 117d8210D – Podpora vítězů soutěže Vesnice roku. Obec vyhrála v roce 2022 
Bílou stuhu a odměnu ve výši 600.000 Kč by obec mohla využít na rekonstrukci mostku u hasičské zbrojnice ve 
Všelibicích. Oprava mostku je předběžně vyčíslena na 1,5 mil. Kč. Část opravy by pokryla dotace za výhru ve Vesnici 
roku: 600.000 Kč a další část by mohla obec obdržet z dotace Podpory rozvoje venkova z Dotačního fondu 
Libereckého kraje ve výši 300.000 Kč. Zbylou část doplatí obec Všelibice. Je potřebné bezodkladné rozhodnutí 
s ohledem na končící stavební povolení na opravu mostku v květnu 2023. 
 

Návrh usnesení č. ZO/40/3/2023: 
 
Zastupitelstvo obce Všelibice po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj – 
program Podpora obnovy a rozvoje venkova, podprogram DT č. 117d8210D – Podpora vítězů soutěže Vesnice roku 
na částku 600.000 Kč na rekonstrukci mostku ve Všelibicích a souhlasí s vyčleněním finančních prostředků na 
spolufinancování. 
 
Hlasování: pro 13/ proti 0/ zdrželi se 0 / Usnesení č. ZO/40/3/2023 bylo schváleno. 
Pro:  Adam, Binter, Česák, Hansal, Jandusová, Kolomazník, Lebeda, Rubášová, Rybářová, Sadílek, Slavíková, Sluková, Želechovská  
Proti: 
Zdržel/a/ se:  



 
 

Návrh usnesení č. ZO/41/3/2023: 
 
Zastupitelstvo obce Všelibice po projednání schvaluje podání žádosti u Krajského úřadu v Liberci o dotaci 
z Programu obnovy venkova, podprogram DT č. 4 – na opravu mostku ve Všelibicích na částku 300.000 Kč a souhlasí 
s vyčleněním finančních prostředků na spolufinancování. 
 
Hlasování: pro 13/ proti 0/ zdrželi se 0 / Usnesení č. ZO/41/3/2023 bylo schváleno. 
Pro:  Adam, Binter, Česák, Hansal, Jandusová, Kolomazník, Lebeda, Rubášová, Rybářová, Sadílek, Slavíková, Sluková, Želechovská  
Proti: 
Zdržel/a/ se:  

 
4. Územní plán (viz příloha č.7): Starostka obce informovala, že dorazil další návrh na změnu územního plánu č. Z 37 - 

zastupitelstvo obce Všelibice by se k němu mělo vyjádřit. Návrh č. Z37 – p.p.č. 491/5, k.ú. Všelibice – změna využití 
z orné půdy a travnatého porostu na zastavěné plochy. 

 

Návrh usnesení č. ZO/42/3/2023: 
 
Zastupitelstvo obce Všelibice po projednání schvaluje zařazení karty č. Z37 do následujícího návrhu na změnu 
Územního plánu obce Všelibice.   
 
Hlasování: pro 11/ proti 0/ zdrželi se 2/ Usnesení č. ZO/42/3/2023 bylo schváleno. 
Pro:  Binter, Česák, Hansal, Jandusová, Kolomazník, Lebeda, Rybářová, Sadílek, Slavíková, Sluková, Želechovská  
Proti:         
Zdržel/a/ se: Rubášová, Adam 
 

5.  Rozpočtové opatření č. 2/2023 (viz příloha č. 8): 

Návrh rozpočtového opatření přečetla Jana Sadílková.  
Příjem rozpočtu je navýšen o dotaci na skutečnost na výkon státní správy, dotaci na Volbu prezidenta republiky 2023, 
na veřejně prospěšné práce na 1 osobu – prodloužení do 12/22, to vše celkem o částku 145.300 Kč. 
Výdaj rozpočtu je navýšen o výdaje na dotace na Volbu prezidenta republiky 2023, na veřejně prospěšné práce na 1 
osobu – prodloužení do 12/22 a na opravu mostku u hasičské zbrojnice Všelibice, vše celkem o 1.593.200 Kč. 
Financování celkem 1.447.900 Kč. 

 

Návrh usnesení č. ZO/43/3/2023: 
 
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2023. 
 
Hlasování: pro 13/ proti 0/ zdrželi se 0/ Usnesení č. ZO/43/3/2023 bylo schváleno. 
Pro:   Adam, Binter, Česák, Hansal, Jandusová, Kolomazník, Lebeda, Rubášová, Rybářová, Sadílek, Slavíková, Sluková, Želechovská  
Proti:          
Zdržel/a/ se:    

 
6. Různé: 

• Lesní odborný hospodář René Jarolímek informoval o stavu lesů v tomto období. Výrazné polomy nebyly 
zaznamenány. Dále sdělil, že obec bude moct žádat o vyšší dotaci na lesy. Zpracování Lesního hospodářského 
plánu je u konce a bude předán Krajskému úřadu ke schválení. 

• Lebeda Zdeněk se dotázal, zda se bude opravovat veřejný rozhlas. Starostka obce odpověděla, že oprava rozhlasu 
na Všelibicku bude svěřena firmě, oprava na Vrtecku je spojena s opravou obecního domu č. p. 8 Vrtky. Po opravě 
bude řešen signál rozhlasu vysílačem umístěným na opravené budově. 
 
 

    Na závěr starostka obce poděkovala občanům a zastupitelům za účast na veřejném zasedání. 
 

  



Starostka obce schůzi ukončila v 19:31 hod. 
 

 
Všelibice, 13. února 2023 

 
 
Zapsala: Jana Sadílková ………………………………………. 
 

 
Zápis ověřili: Dalibor Binter ………………………………………. 

                
 
 Filip Kolomazník ………………………………………. 
       

 
    
 
 
 
                                      …………………………………….…. 
   Martina Sluková 
    starostka   

 
 




