OBEC VŠELIBICE
Zastupitelstvo obce Všelibice

Zápis č. 6 ze zasedání Zastupitelstva obce Všelibice
Datum a místo konání: 5. března 2019 od 19 hodin, KM Všelibice.
Zasedání se zúčastnilo 13 členů zastupitelstva (omluveni: Dalibor Binter, Ondřej Rybář), 12 občanů.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení, zpráva o činnosti obecní rady a vyřízení připomínek
Majetkové operace
Dotační tituly
Územní plán obce
Různé

Zahájení zasedání zastupitelstva obce:
Jednání zahájila a řídila Martina Sluková, starostka. Přivítala přítomné členy zastupitelstva, občany a hosty, 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 Jiřího Hansala a Zdeňka Lebedu.
Návrh usnesení č. ZO/63/6/2019:
Zastupitelstvo obce Všelibice volí ověřovatele zápisu Jiřího Hansala a Zdeňka Lebedu.
Hlasování: pro 12 / proti 0 / zdrželi se 0 /
Pro:
Proti:
Zdržel/a/ se:

Usnesení č. ZO/63/6/2019 bylo schváleno.

Česák, Hansal, Jandusová, Kolomazník, Lebeda Jos., Lebeda Zd., Müller, Rubášová, Rybářová, Sadílek, Sluková, Želechovská

Schválení programu jednání zastupitelstva obce:
Martina Sluková navrhla změnu programu – přesunutí bodu Územní plán pod číslo 2, následné posunutí bodů Majetkové operace pod číslo 3 a Dotační tituly pod číslo 4 a přidání bodu 5 Rozpočtové opatření č. 3/2019 a posunutí bodu
Různé pod číslo 6.
Upravený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení, zpráva o činnosti obecní rady a vyřízení připomínek
Územní plán obce
Majetkové operace
Dotační tituly
Rozpočtové opatření č. 3/2019
Různé
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Návrh usnesení č. ZO/64/6/2019:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje upravený program veřejného zasedání.
Hlasování: pro 12 / proti 0 / zdrželi se 0 /
Pro:
Proti:
Zdržel/a/ se:

Usnesení č. ZO/64/6/2019 bylo schváleno.

Česák, Hansal, Jandusová, Kolomazník, Lebeda Jos., Lebeda Zd., Müller, Rubášová, Rybářová, Sadílek, Sluková, Želechovská

V 19:05 h. se dostavil zastupitel Václav Růta, přítomno 13 zastupitelů.
1.

Zpráva o činnosti rady obce Všelibice:
Starostka obce sdělila, že od minulého veřejného zasedání se rada obce nesešla.

2.

Územní plán obce:
Starostka obce informovala, že na minulém zasedání došlo k odložení hlasování o smlouvě o dílo na dokončení
2. změny územního plánu. Důvodem bylo stanovení poplatku za žádosti, které jsou součástí této změny.
Denisa Jandusová navrhla poplatek 1.000,-Kč za podání žádosti do změny ÚP.
Klára Rubášová se otázala, o kolik m² se v žádostech ve změně ÚP jedná.
Návrh č. 12 – 2.791 m², návrh č. 14 – 1.144 m², návrh č. 16 – 14.289 m², návrh č. 21 – 1.606 m², návrhy za obec –
10.466 m². Celkem 30.296 m².
Starostka se dotazovala firmy SAUL, zda bude mít vliv na konečnou cenu stažení některé z žádostí. Cena zůstane
stejná. Dále starostka uvedla na příkladu srovnatelně velké obce, že je možností vybírat finanční částku při podání
návrhu do změny ÚP a v případě zapracování této změny do ÚP vybrat doplatek. Starostka tedy navrhuje vybírat
1.000,- Kč při podání návrhu do změny ÚP a v případě zapracování do aktualizace ÚP doplatek ve výši 1.000,- Kč ,
který by byl splatný do 1. měsíce od nabytí právní moci aktualizace ÚP. Žadatelé, kteří do zpoplatnění o změnu žádali,
mohou z důvodu předepsaného poplatku vzít svou žádost zpět. Vše se týká této 2. změny územního plánu.
Návrh usnesení č. ZO/65/6/2019:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje nevratný poplatek 1.000,-Kč za podání žádosti do 2. změny územního plánu
obce Všelibice a v případě zapracování do aktualizace ÚP doplatek 1.000,-Kč splatný do 1 měsíce od nabytí právní
moci této aktualizace.
Hlasování: pro 13 / proti 0 / zdrželi se 0 /
Pro:
Proti:
Zdržel/a/ se:

Usnesení č. ZO/65/6/2019 bylo schváleno.

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

Dále se starostka obce postupně dotazovala přítomných žadatelů o změnu ÚP obce Všelibice, zda za takto stanovených podmínek souhlasí se zapracováním svých návrhů do pořizované změny ÚP.
Žadatel návrhu č. 12 - ANO, žadatel návrhu č. 14 - ANO, žadatel návrhu č. 16 - ANO, žadatel návrhu č. 21 – ANO.
Žadatelé budou následně písemně vyzváni obcí k zaplacení poplatku 1.000,-Kč za podání návrhu do 2. změny ÚP.
Starostka obce předložila návrh smlouvy (příloha č. 2) s firmou SAUL s.r.o. na vypracování 2. změny Územního plánu
obce Všelibice. Nabízená cena je 181.500,-Kč včetně DPH.
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Návrh usnesení č. ZO/66/6/2019:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje Smlouvu o dílo s firmou SAUL, s.r.o. na vypracování 2. změny ÚP obce Všelibice za navrhovanou cenu 181.500,- Kč vč. DPH a pověřuje starostku obce jejím podpisem.
Hlasování: pro 13 / proti 0 / zdrželi se 0 /
Pro:
Proti:
Zdržel/a/ se:

Usnesení č. ZO/66/6/2019 bylo schváleno.

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

3. Majetkové operace:
a) Starostka obce požádala lesního odborného hospodáře obce Všelibice pana Jarolímka o informaci o těžbě dřeva v lesích obce Všelibice. Pan Jarolímek odpověděl, že probíhá nahodilá těžba na Jelínce, rizikové kácení dřeva v Podjestřábí
a na Budíkově. Starostka obce navrhla vyhlásit Výzvu na těžbu dřeva na 215 m³ (příloha č. 3), i když nelze očekávat
velký zisk vzhledem k situaci na trhu se dřevem. Předpokládaná těžba bude probíhat od 1. 5. do 30. 9. 2019.
Návrh usnesení č. ZO/67/6/2019:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje vyhlášení Výzvy na těžbu dřeva.
Hlasování: pro 13 / proti 0 / zdrželi se 0 /
Pro:
Proti:
Zdržel/a/ se:

Usnesení č. ZO/67/6/2019 bylo schváleno.

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

b) Žádost pana Resla (viz příloha č. 4):
Pan Resl žádá o odkup částí pozemků p. p. č. 686/1 a 690/1 v k.ú. Benešovice u Všelibic. Důvodem jsou obavy ze
sesuvu půdy a tedy provedení terénních úprav, dále pak těsné sousedství dřevníku s hranicí obecního pozemku. Starostka navrhuje rozhodnout o této žádosti po provedeném místním šetření zastupitelstva.
Návrh usnesení č. ZO/68/6/2019:
Zastupitelstvo obce Všelibice bere na vědomí žádost pana Resla.
Hlasování: pro 13 / proti 0 / zdrželi se 0 /
Pro:
Proti:
Zdržel/a/ se:

Usnesení č. ZO/68/6/2019 bylo schváleno.

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

4. Dotační tituly (viz příloha č. 5):
a) Starostka obce informovala, že obec Všelibice si podala žádost na dotaci za ocenění v soutěži Vesnice roku 2018.
Finanční odměna je 600.000,-Kč a starostka navrhla zakoupit za tuto výhru malotraktor + doplatit příslušenství. Celou
záležitostí se zabývalo zastupitelstvo na pracovní poradě. Jiří Müller nesouhlasí s koupí malotraktoru, chtěl by pro
obec větší traktor, ale podřídí se většině. Václav Růta se otázal na cenu malotraktoru. Starostka odpověděla, že cena
vybraného traktoru je 1.000.070,-Kč a příslušenství (mulčovač a příkopové rameno) bude stát cca 400.000,-Kč. Starostka navrhuje vyhlášení poptávacího řízení na tuto komunální techniku.
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Návrh usnesení č. ZO/69/6/2019:
Zastupitelstvo obce Všelibice po projednání souhlasí s vyhlášením poptávacího řízení na nákup traktoru s příslušenstvím.
Hlasování: pro 11/ proti 2/ zdrželi se 0 /
Pro:
Proti:
Zdržel/a/ se:

Usnesení č. ZO/69/6/2019 bylo schváleno.

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

Dotace na MAS Podještědí (viz příloha č. 6):
b) Starostka přečetla dopis z IROP pro Liberecký kraj. Obec Všelibice si musí vybrat ve kterém dotačním titulu na výstavbu mateřské školy zůstane. Žádali jsme přes MAS Podještědí – Infrastruktura pro vzdělávání a následně také
v IROP ve výzvě 88. Infrastruktura pro předškolní vzdělávání. U projektu v MAS Podještědí proběhlo hodnocení. Náš
projekt se umístil na čtvrtém místě a jsme náhradním projektem. To znamená, že z původně požadovaných cca
9.550.000,-Kč je našemu projektu nabízena zbylá částka z alokace, konkrétně tedy 5.658.191,77Kč. Starostka se domnívá, že tato částka je pro náš zamýšlený projekt nízká. Jiří Hansal doplnil, že pokud bychom chtěli mateřskou školu
vybudovat za těchto podmínek, znamenalo by to obec zadlužit.
Návrh usnesení č. ZO/70/6/2019:
Zastupitelstvo obce Všelibice po projednání souhlasí se setrváním ve výzvě MAS Podještědí – IROP – Infrastruktura
pro vzdělávání.
Hlasování: pro 0/ proti 13/ zdrželi se 0 /
Pro:
Proti:
Zdržel/a/ se:

5.

Usnesení č. ZO/70/6/2019 nebylo schváleno.

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

Rozpočtové opatření č. 3/2019 (viz příloha č. 7):
Návrh rozpočtového opatření přečetla Jana Sadílková. Rozpočtové opatření se týká navýšení finančních prostředků
na nákup traktoru s příslušenstvím.
Návrh usnesení č. ZO/71/6/2019:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2019.
Hlasování: pro 11/ proti 2/ zdrželi se 0/
Pro:
Proti:
Zdržel/a/ se:

Usnesení č. ZO/71/6/2019 bylo schváleno.

Česák, Hansal, Jandusová, Kolomazník, Lebeda J., Lebeda Zd., Rubášová, Rybářová, Sadílek, Sluková, Želechovská
Rubášová, Růta
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6.

Různé :
Starostka obce pozvala občany na Velikonoční dílnu, která se bude konat v neděli 14. dubna 2019 v Kulturním domě
ve Všelibicích, a také na Velikonoční turnaj ve stolním tenisu, který proběhne v soboru 20. dubna 2019 tamtéž.
Starostka obce schůzi ukončila v 19:58 hodin.
Všelibice, 5. března 2019

Zapsala: Jana Sadílková

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

Zápis ověřili: Jiří Hansal

Zdeněk Lebeda

……………………………………….

……………………………………….
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