OBEC VŠELIBICE
Zastupitelstvo obce Všelibice

Zápis č. 4 ze zasedání Zastupitelstva obce Všelibice
Datum a místo konání: 21. ledna 2019 od 19 hodin, KM Všelibice.
Zasedání se zúčastnilo 13 členů zastupitelstva (omluveni Denisa Jandusová, Josef Lebeda), 5 občanů.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení, zpráva o činnosti obecní rady a vyřízení připomínek
Majetkové operace
Dotační tituly
Pověření k zastupování na valných hromadách
Rozpočtové opatření č. 1/2019
Různé

Zahájení zasedání zastupitelstva obce:
Jednání zahájila a řídila starostka obce Martina Sluková. 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 zapisovatelkou Janu Sadílkovou a navrhla ověřovatele zápisu Dalibora Bintera a Filipa Kolomazníka.
Návrh usnesení č. ZO/44/4/2019:
Zastupitelstvo obce Všelibice volí ověřovatele zápisu Dalibora Bintera a Filipa Kolomazníka.
Hlasování: pro 12 / proti 0 / zdrželi se 0 /
Pro:
Proti:
Zdržel/a/ se:

Usnesení č. ZO/44/4/2019 bylo schváleno.

Binter, Česák, Hansal, Kolomazník, Lebeda Zd., Müller, Rubášová, Růta, Rybářová, Sadílek, Sluková, Želechovská

Schválení programu jednání zastupitelstva obce:
Martina Sluková přednesla program, tak jak byl uveřejněn na pozvánce.
Návrh usnesení č. ZO/45/4/2019:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje upravený program veřejného zasedání.
Hlasování: pro 12 / proti 0 / zdrželi se 0 /
Pro:
Proti:
Zdržel/a/ se:

Usnesení č. ZO/45/4/2019 bylo schváleno.

Binter, Česák, Hansal, Kolomazník, Lebeda Zd., Müller, Rubášová, Růta, Rybářová, Sadílek, Sluková, Želechovská

V 19:04 hodin se dostavil zastupitel Ondřej Rybář, přítomno 13 zastupitelů.
1.

Zpráva o činnosti rady obce Všelibice (viz příloha č. 2):
Starostka obce přečetla zprávu o činnosti Rady obce Všelibice za období 18.12.2018 – 21.1.2019.
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Připomínky z minulého VZOZ: Ondřej Rybář upozornil na spadlou ceduli Budíkov – cedule byla dodána nová a čeká
se na lepší počasí, aby mohla být instalována.
2.

Majetkové operace (viz příloha č. 3):
Žádost p. Appela, Březová – odprodej části p.p.č. 1348/1 v k.ú. Březová u Všelibic – za účelem zřízení přístupové
cesty k rodinnému domu. Zastupitelstvo již v minulosti zamítlo prodávat p.p.č. 1348/1 v k.ú. Březová.
Starostka navrhla zveřejnit záměr prodeje části p.p.č. 1348/1 k.ú. Březová u Všelibic.
Návrh usnesení č. ZO/46/4/2019:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku 1348/1 k.ú. Březová u Všelibic.
Hlasování: pro 0 / proti 13 / zdrželi se 0 /
Pro:
Proti:
Zdržel/a/ se:

3.

Usnesení č. ZO/46/4/2019 nebylo schváleno.

Binter, Česák, Hansal, Kolomazník, Lebeda Zd., Müller, Rubášová, Růta, Rybář, Rybářová, Sadílek, Sluková, Želechovská

Dotační tituly (viz přílohy č. 4, 5, 6):
Starostka obce informovala, že Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dotace z Programu Podpora obnovy a rozvoje venkova podprogram DT č. 117d8210G - Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů. Obec by ji mohla využít na opravu kapličky ve Všelibicích. Starostka pověřila Radka Hladkého vytvořením projektu na opravu kapličky
a úpravy jejího okolí. Dotace by pokryla max. 70% výdajů a obec by se spolupodílela ve výši 30 %.
Návrh usnesení č. ZO/47/4/2019:
Zastupitelstvo obce Všelibice po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj program Podpora obnovy a rozvoje venkova, podprogram DT č. 117d8210G - Obnova drobných sakrálních staveb
a hřbitovů a souhlasí s vyčleněním finančních prostředků na spolufinancování.
Hlasování: pro 13/ proti 0/ zdrželi se 0 /
Pro:
Proti:
Zdržel/a/ se:

Usnesení č. ZO/47/4/2019 bylo schváleno.

Binter, Česák, Hansal, Kolomazník, Lebeda Zd., Müller, Rubášová, Růta, Rybář, Rybářová, Sadílek, Sluková, Želechovská

Starostka obce informovala o dotaci z Libereckého kraje, program Podpora ochrany přírody a krajiny na ošetření
významné zeleně v obci. Obeznámila přítomné se zprávou o posouzení stavu památné lípy ve Všelibicích, která vyžaduje redukci horních pater stromu, dále by se jednalo o lípu u bývalé mateřské školky ve Všelibicích, lípu a dub na
Malčicích, kaštan na Vrtkách a kaštan v Benešovicích. Celkové náklady jsou vyčísleny na 87.300,-Kč. Obec by mohla
žádat o dotaci ve výši 70%. Zbylých 30 % by byl spolupodíl obce.
Návrh usnesení č. ZO/48/4/2019:
Zastupitelstvo obce Všelibice po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci na Liberecký kraj do programu Podpora ochrany přírody a krajiny na ošetření významné zeleně v obci a souhlasí s vyčleněním finančních prostředků na
spolufinancování.
Hlasování: pro 13/ proti 0/ zdrželi se 0 /
Pro:
Proti:
Zdržel/a/ se:

Usnesení č. ZO/48/4/2019 bylo schváleno.

Binter, Česák, Hansal, Kolomazník, Lebeda Zd., Müller, Rubášová, Růta, Rybář, Rybářová, Sadílek, Sluková, Želechovská
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Starostka obce také informovala o dotaci z Libereckého kraje v programu Kulturní aktivity v Libereckém kraji. Obec
by mohla žádat na Všelibické slavnosti, které by se konaly k oslavám 600. založení obce Všelibice. Obec by mohla
žádat o dotaci ve výši 50%. Zbylých 50 % by byl spolupodíl obce. Max. částka dotace je 50.000,-Kč.
Návrh usnesení č. ZO/49/4/2019:
Zastupitelstvo obce Všelibice po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci na Libereckých kraj do programu Kulturní aktivity v Libereckém kraji na Všelibické slavnosti a souhlasí s vyčleněním finančních prostředků na spolufinancování.
Hlasování: pro 13/ proti 0/ zdrželi se 0 /
Pro:
Proti:
Zdržel/a/ se:

4.

Usnesení č. ZO/49/4/2019 bylo schváleno.

Binter, Česák, Hansal, Kolomazník, Lebeda Zd., Müller, Rubášová, Růta, Rybář, Rybářová, Sadílek, Sluková, Želechovská

Pověření k zastupování na valných hromadách (viz příloha č. 7):
Starostka informovala, že obec obdržela pozvánky na valné hromady společností ČSAD Liberec a.s., Autocentrum
Nord a.s. Obec Všelibice vlastní v těchto společnostech majetkové podíly.
Návrh usnesení č. ZO/50/4/2019:
Zastupitelstvo obce Všelibice po projednání pověřuje starostku obce Martinu Slukovou, aby obec zastupovala na
valných hromadách společností, kde má obec majetkovou účast.
Hlasování: pro 13/ proti 0/ zdrželi se 0 /
Pro:
Proti:
Zdržel/a/ se:

5.

Usnesení č. ZO/50/4/2019 bylo schváleno.

Binter, Česák, Hansal, Kolomazník, Lebeda Zd., Müller, Rubášová, Růta, Rybář, Rybářová, Sadílek, Sluková, Želechovská

Rozpočtové opatření č. 1/2019 (viz příloha č. 8):
Návrh rozpočtového opatření přečetla Jana Sadílková. Týká se změny čísla paragrafu v účtové osnově na krizové situace a vratky dotací z prezidentských voleb.
Návrh usnesení č. ZO/51/4/2019:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2019.
Hlasování: pro 13/ proti 0/ zdrželi se 0/
Pro:
Proti:
Zdržel/a/ se:

6.

Usnesení č. ZO/51/4/2019 bylo schváleno.

Binter, Česák, Hansal, Jandusová, Kolomazník, Lebeda J., Lebeda Zd., Rubášová, Růta, Rybář, Rybářová, Sadílek, Sluková, Želechovská

Různé :


Starostka obce informovala o vzdělávacím kurzu pro zastupitele obce – mají se možnost do něj přihlásit.



Starostka obce pozvala občany Dětský maškarní bál, který se koná v sobotu 2.2.2019 v Kulturním domě ve Všelibicích.



Ondřej Rybář se dotázal, zda i letos se bude osvětlovat ledová plocha místní požární nádrže ve Všelibicích. Starostka odpověděla, že svítidla i stojany poskytne má obec k dispozici.
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Jitka Rybářová upozornila na výtluky v silnici vedoucí k Benešovicím - chystá se nějaká oprava? Starostka odpověděla, že se za vhodného počasí budou výmoly na silnicích budou opět opravovat. Dále Jitka Rybářová upozornila na prasklé a chybějící sklo na čekárně na Vrtkách. Starostka sdělila, že oprava je naplánována.



Václav Růta vznesl dotaz, zda známe rozhodnutí o dotacích týkajících se přestavby mateřské školky? Starostka
reagovala, že se stále čeká na vyjádření hodnotících orgánů.

Starostka obce schůzi ukončila v 19:54 hod.
Všelibice, 21. ledna 2019
Zapsala: Jana Sadílková

.…………………………………….….
Bc. Martina Sluková
starostka obce

Zápis ověřili: Dalibor Binter

Filip Kolomazník

……………………………………….

……………………………………….
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