OBEC VŠELIBICE

Zastupitelstvo obce Všelibice

Zápis č. 10 ze zasedání Zastupitelstva obce Všelibice
Datum a místo konání: 22. srpna 2019 od 19 hodin, pohostinství Lísky.
Zasedání se zúčastnilo 14 členů zastupitelstva (omluven Jiří Müller), 8 občanů, hosté: René Jarolímek
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení, zpráva o činnosti obecní rady a vyřízení připomínek
Majetkové operace
Zřízení příspěvkové organizace
Rozpočtové opatření č. 7/2019
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 14 zastupitelů, což je nadpoloviční většina
členů zastupitelstva obce a zastupitelstvo je tak schopné přijímat usnesení. Určila zapisovatelkou Janu Sadílkovou
a navrhla ověřovatele zápisu Josefa Lebedu a Václava Růtu.
Návrh usnesení č. ZO/105/10/2019:
Zastupitelstvo obce Všelibice volí ověřovatele zápisu Josefa Lebedu a Václava Růtu.
Hlasování: pro 14 / proti 0 / zdrželi se 0 /
Pro:
Proti:
Zdržel/a/ se:

Usnesení č. ZO/105/10/2019 bylo schváleno.

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

Schválení programu jednání zastupitelstva obce:
Martina Sluková přednesla program tak, jak byl uveřejněn na pozvánce.
Návrh usnesení č. ZO/106/10/2019:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje program veřejného zasedání.
Hlasování: pro 14 / proti 0 / zdrželi se 0 /
Pro:
Proti:
Zdržel/a/ se:

1.

Usnesení č. ZO/106/10/2019 bylo schváleno.

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

Zpráva o činnosti rady obce Všelibice (viz příloha č. 2):
Starostka obce přečetla zprávu o činnosti Rady obce Všelibice za období 18. 6. 2019 – 22. 8. 2019.
Rybář Ondřej měl dotaz na firmu Besthands. Starostka odpověděla, že je to právnická osoba, která vlastní nemovitost
na Budíkově a žádá o pronájem přilehlých pozemků, které má zájem udržovat jako zahradu.
Připomínky z minulého VZOZ: vyřízeny na minulém VZOZ.
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2. Majetkové operace:
a) Starostka obce informovala, že bylo zrušeno výběrové řízení na stavbu MŠ ve Všelibicích a navrhla vyhlásit nové
výběrové řízení za stejných podmínek jako to minulé - Výzva k podání nabídky a zadání dokumentace na stavbu
Mateřské školy Všelibicích (viz příloha č. 3).
Návrh usnesení č. ZO/107/10/2019:
Zastupitelstvo obce Všelibice bere na vědomí zrušení zadávacího řízení na akci „Výstavba mateřské školy ve
Všelibicích‘‘ a po projednání schvaluje opětovné vyhlášení zadávacího řízení a zadání dokumentace k projektu
výstavby mateřské školy ve Všelibicích. Pověřuje starostku k její administraci včetně případných termínových korekcí.
Hlasování: pro 14 / proti 0 / zdrželi se 0 /
Pro:
Proti:
Zdržel/a/ se:

Usnesení č. ZO/107/10/2019 bylo schváleno.

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

b) Dopis z firmy Autobusy LK s.r.o., Liberec, který se akcií ČSAD Liberec a.s. a Autocentrum Nord a.s. (viz příloha č. 4) –
starostka citovala z dopisu: Nabízejí obci Všelibice přednostní nákup akcií těchto společností za cenu stanovenou na
základě znaleckého posudku – ČSAD a.s. za cenu 30 830,- Kč, Autocentrum Nord a.s. za 217,- Kč.
Jiří Hansal upozornil, že nemá cenu prodávat tyto akcie a navrhuje je ponechat ve vlastnictví obce Všelibice.
Návrh usnesení č. ZO/108/10/2019:
Zastupitelstvo obce Všelibice souhlasí s prodejem akcií společností ČSAD a.s. a Autocentrum Nord a.s. za cenu
stanovenou znaleckým posudkem.
Hlasování: pro 0 / proti 14 / zdrželi se 0 /
Pro:
Proti:
Zdržel/a/ se:

Usnesení č. ZO/108/10/2019 nebylo schváleno.

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

c) Výzva na dodavatele garáže, dílny obce Všelibice p. p. č. 831/5, k. ú. Všelibice (viz příloha č. 5):
Starostka uvedla, že výzva na dodavatele stavby garáže, dílny obce Všelibice p. p. č. 831/5, k. ú. Všelibice byla
zveřejněna na úřední desce a www stránkách obce Všelibice v termínu od 19. 7. do 8. 8. 2019. Tato akce bude
financována ze zdrojů obce a 300.000, -Kč bude hrazeno z dotace Libereckého kraje.
Za hodnotící komisi ve složení Zdeněk Česák, Denisa Jandusová, Filip Kolomazník a Josef Sadílek, informoval
Josef Sadílek, že dorazily celkem 4 nabídky, které splnily podmínky zadání.
1. Ještědská stavební společnost spol. s r.o., Liberec – cena vč. DPH 6.927.696,61 Kč
2. JJ Design Company s.r.o., Kobyly – cena vč. DPH 5.174.644.30 Kč
3. DKK Stav s.r.o., Liberec – cena vč. DPH 5.751.499,33 Kč
4. VaN CL s.r.o., Česká Lípa – cena vč. DPH 6.790.520.12 Kč
Umístění dle hodnotící komise podle nejnižší cenové nabídky:
1. JJ Design Company s.r.o., Kobyly – cena vč. DPH 5.174.644.30 Kč
2. DKK Stav s.r.o., Liberec – cena vč. DPH 5.751.499,33 Kč
3. VaN CL s.r.o., Česká Lípa – cena vč. DPH 6.790.520.12 Kč
4. Ještědská stavební společnost spol. s r.o., Liberec – cena vč. DPH 6.927.696,61 Kč
Komise doporučuje nabídku f. JJ Design Company s.r.o. k realizaci stavby Garáž, dílna obce Všelibice.
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Starostka obce upozornila, že je potřeba si vyhradit pravomoci pro zastupitelstvo obce, ke schválení smluv o dílo akcí
Výstavba garáže a dílny a akce Výstavba mateřské školy ve Všelibicích.
Návrh usnesení č. ZO/109/10/2019:
Zastupitelstvo obce Všelibice si vyhrazuje pravomoc podle § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválit smlouvy o dílo k akci Garáž, dílna a k akci Výstavba mateřské školy.
Hlasování: pro 14 / proti 0 / zdrželi se 0 /
Pro:
Proti:
Zdržel/a/ se:

Usnesení č. ZO/109/10/2019 bylo schváleno.

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

Jiří Hansal souhlasí se stavbou mateřské školy ve Všelibicích, ale navrhuje posunout výstavbu garáže na dobu až se
postaví mateřská škola, aby nedošlo k nedostatku financí potřebných k chodu obce. Obává se výše úvěru za stavbu
školy. Totéž prohlásil i Ondřej Rybář. Starostka ubezpečila oba zastupitele, že financování obce není ohroženo, neboť
po případné realizaci výstavby garáže na podzim letošního roku dojde opět k navýšení financí nástupem nového roku.
Obec obdrží v průběhu roku 2020 příjmy z přerozdělených daní.
Ondřej Rybář namítl, že je možné, že dotace bude krácena a obec neobdrží smluvenou dotaci v plné výši. Tím pádem
úvěr bude na vyšší částku a úroky budou stoupat. Navrhuje pronajmout si na přechodnou dobu prostory k uskladnění
techniky obce a počkat se stavbou garáže.
Návrh usnesení č. ZO/110/10/2019:
Zastupitelstvo obce Všelibice souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou JJ Desing Company s.r.o. a pověřuje
starostku k jejímu podpisu.
Hlasování: pro 9 / proti 4 / zdrželi se 1 /
Pro:
Proti:
Zdržel/a/ se:

3.

Usnesení č. ZO/110/10/2019 bylo schváleno.

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

Zřízení příspěvkové organizace (viz příloha č. 6):
Starostka obce informovala, že je potřeba zrušit usnesení č. ZO/344/26/2018 a schválit nové usnesení o zřízení
příspěvkové organizace s názvem Mateřská škola Všelibice a to s novou účinností. Pokud by se postavila škola
a příspěvková organizace by nebyla zřízena, neobdržela by obec od Krajského úřadu v Liberci (ze státního rozpočtu)
finanční prostředky na provoz školy. Starostka obce citovala ze Zřizovací listiny, kde součástí mateřské školy je
i zařízení školního stravování s vlastní kuchyní. Krajský úřad navrhuje stanovit maximální počet dětí v MŠ na 28.
Návrh usnesení č. ZO/111/10/2019:
Zastupitelstvo obce Všelibice ruší usnesení č. ZO/344/26/2018.
Hlasování: pro 14 / proti 0 / zdrželi se 0 /
Pro:
Proti:
Zdržel/a/ se:

Usnesení č. ZO/111/10/2019 bylo schváleno.

Binter, Česák, Hansal, Jandusová, Kolomazník, Lebeda Jos., Lebeda Zd., Rubášová, Růta, Rybář, Rybářová, Sadílek, Sluková, Želechovská
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Návrh usnesení č. ZO/112/10/2019:
Zastupitelstvo obce Všelibice rozhoduje o zřízení příspěvkové organizace s názvem Mateřská škola Všelibice,
příspěvková organizace, která bude vykonávat činnost mateřské školy a školní jídelny s účinností k 1. 9. 2020, souhlasí
se zápisem mateřské školy s nejvyšším povoleným počtem dětí 28, a se zápisem školní jídelny s nejvyšším povoleným
počtem stravovaných 28, do rejstříku škol a školských zařízení, jejichž činnost bude vykonávat Mateřská škola
Všelibice, příspěvková organizace s účinností k 1. 9. 2020, schvaluje úplné zřizovací listiny Mateřské školy Všelibice,
příspěvková organizace, s účinností k 1. 9. 2020.
Hlasování: pro 14 / proti 0 / zdrželi se 0 /
Pro:
Proti:
Zdržel/a/ se:

4.

Usnesení č. ZO/112/10/2019 bylo schváleno.

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

Rozpočtové opatření č. 7/2019 (viz příloha č. 7):
Návrh rozpočtového opatření přečetla Jana Sadílková. Jedná se o přijetí dotace na výjezdovou jednotku hasičů a na
ošetření významných stromů. Starostka navrhla přesun financí z nečerpaných položek na nákup radlice a sypače pro
nový traktor.
Návrh usnesení č. ZO/113/10/2019:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2019.
Hlasování: pro 12/ proti 0 / zdrželi se 2/
Pro:
Proti:
Zdržel/a/ se:

5.

Usnesení č. ZO/113/10/2019 bylo schváleno.

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

Různé :
 René Jarolímek – lesní odborný hospodář obce Všelibice – vystoupil se zprávou o stavu lesů obce Všelibice.
Informoval, že probíhá kůrovcová těžba dřeva. Je obtížný prodej tohoto dřeva, kterého je nadbytek. Do lesů
se letos vysadilo 2 000 sazenic. Obecní lesy zatím nemají výrazné škody způsobné suchem a kůrovcem. Je
potřeba do budoucna rozhodnout, jakou druhovou skladbu budou mít obecní lesy.
 Starostka obce informovala občany, že v úterý 27. 8. 2019 nepůjde elektrický proud ve všech místních částech
kromě Rovně a části obce Všelibice a to od 7.00 do 18.00 hodin.
 Ondřej Rybář navrhl, zda by se dalo využít dřevo z našich lesů na stavbu garáže. Starostka toto prověří.
Starostka obce schůzi ukončila ve 20:07 hodin.
Všelibice, 22. srpna 2019
Zapsala: Jana Sadílková
.…………………………………….….
Bc. Martina Sluková
starostka obce
Zápis ověřili: Josef Lebeda
Václav Růta

……………………………………….
……………………………………….
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