OBEC VŠELIBICE

Zastupitelstvo obce Všelibice

Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Všelibice
Datum a místo konání: 29. září 2020 od 19:00 hodin, KD Všelibice - sál.
Zasedání se zúčastnilo 11 členů zastupitelstva (omluveni Jiří Hanzal, Josef Lebeda, Zdeněk Lebeda, Josef Sadílek), 5 občanů
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení, zpráva o činnosti obecní rady a vyřízení připomínek
Majetkové operace
Územní plán
Rozpočtové opaření č. 5/2020
Různé

Zahájení zasedání zastupitelstva obce:
Jednání zahájila a řídila Martina Sluková, starostka. Přivítala přítomné členy zastupitelstva a občany a provedla
kontrolu prezence.
Starostka konstatovala, že dle prezenční listiny (viz příloha č. 1) je přítomno 10 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/174/17/2020:
Zastupitelstvo obce Všelibice volí ověřovatele zápisu Dalibora Bintera a Filipa Kolomazníka.
Hlasování: pro 10 / proti 0 / zdrželi se 0 /
Pro:
Proti
Zdržel/a/ se:

Usnesení č. ZO/174/17/2020 bylo schváleno.

Binter, Česák, Jandusová, Kolomazník, Müller, Rubášová, Rybář, Rybářová, Sluková, Želechovská

Schválení programu jednání zastupitelstva obce:
Martina Sluková přednesla program tak, jak byl uveřejněn na pozvánce.
Návrh usnesení č. ZO/175/17/2020:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje program veřejného zasedání.
Hlasování: pro 10 / proti 0 / zdrželi se 0 /
Pro:
Proti:
Zdržel/a/ se:

1.

Usnesení č. ZO/175/17/2020 bylo schváleno.

Binter, Česák, Jandusová, Kolomazník, Müller, Rubášová, Rybář, Rybářová, Sluková, Želechovská

Zpráva o činnosti rady obce Všelibice (viz příloha č. 2):
Starostka obce přečetla zprávu o činnosti Rady obce Všelibice za období 30. 6. 2020 – 29. 9. 2020.
V 19:09 h se dostavil zastupitel Václav Růta, přítomno 11 zastupitelů.
Připomínky z minulého VZOZ: Zdeněk Lebeda upozornil na nezaasfaltované díry po opravě vody na Rovni. Starostka
to komunikovala s firmou SČVK a.s., která potvrdila, že o situaci ví a v nejbližším možném termínu to opraví.
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2.

Majetkové operace:
a) Žádost
o směnu pozemků. Jedná se o část p.p.č. 1313 o výměře 286 m²
a část p.p.č. 1312 o výměře 58 m² v k.ú. Malčice u Všelibic, oboje ve vlastnictví obce Všelibice za část p.p.č 96
o výměře 279 m² a část p.p.č. 117/3 o výměře 5 m² v k.ú. Malčice u Všelibic také oboje ve žadatelů. Rozdíl ve
výměře jsou ochotni doplatit včetně nákladů na zaměření a vklad na katastr (viz příloha č. 3).
Starostka obce navrhuje vyhlásit Záměr směny pozemků p.p.č. 1113 o výměře 286 m², ostatní plocha a p.p.č.
1312 o výměře 58 m², ostatní plocha oboje v k.ú. Malčice u Všelibic ve vlastnictví obce Všelibice za p.p.č. 96
o výměře 279 m², trvalý travní porost a p.p.č. 117/3 o výměře 5 m², trvalý travní porost oboje v k.ú. Malčice
u Všelibic ve vlastnictví žadatelů.
Návrh usnesení č. ZO/176/17/2020:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje zveřejnění záměru směny pozemků p.p.č. 1113 o výměře 286 m², ostatní
plocha a p.p.č. 1312 o výměře 58 m², ostatní plocha oboje v k.ú. Malčice u Všelibic ve vlastnictví obce Všelibice a p.p.č.
96 o výměře 279 m², trvalý travní porost a p.p.č. 117/3 o výměře 5 m², trvalý travní porost oboje v k.ú. Malčice
u Všelibic, vlastník
.
Hlasování: pro 8 / proti 0 / zdrželi se 3 /
Pro:
Proti:
Zdržel/a/ se:

3.

Usnesení č. ZO/176/17/2020 bylo schváleno.

Česák, Jandusová, Kolomazník, Müller, Růta, Rybářová, Sluková, Želechovská
Binter, Rubášová, Rybář

Územní plán (viz příloha č. 4):
Starostka obce informovala, že na Magistrát města Liberec dorazily další návrhy na změnu územního plánu č. Z19
– Z21 – zastupitelstvo obce Všelibice se k nim musí vyjádřit. Ondřej Rybář se dotazoval na postup, jak bude
s žádostmi dále pracováno. Odpovídala starostka a Klára Rubášová. Schválené žádosti budou zapracovány do
následujícího návrhu na změnu Územního plánu.
Návrh č. Z 19 – p.p.č. 83, 84, k.ú. Malčice u Všelibic, požadavek na změnu – plochy k bydlení
Návrh usnesení č. ZO/177/17/2020:
Zastupitelstvo obce Všelibice po projednání schvaluje zařazení karty č. Z19 do následujícího návrhu na změnu
Územního plánu.
Hlasování: pro 10 / proti 0 / zdrželi se 1 /

Pro:
Proti:
Zdržel/a/ se:

Usnesení č. ZO/177/17/2020 bylo schváleno.

Binter, Česák, Jandusová, Kolomazník, Rubášová, Růta, Rybář, Rybářová, Sluková, Želechovská
Müller

Návrh č. Z 20 – p.p.č. 1246/2 k.ú. Benešovice u Všelibic, požadavek na změnu – plochy k rekreaci
Návrh usnesení č. ZO/178/17/2020:
Zastupitelstvo obce Všelibice po projednání schvaluje zařazení karty č. Z20 do následujícího návrhu na změnu
Územního plánu.
Hlasování: pro 7 / proti 1 / zdrželi se 3 /
Pro:
Proti:
Zdržel/a/ se:

Usnesení č. ZO/178/17/2020 nebylo schváleno.

Jandusová, Kolomazník, Müller, Růta, Rybářová, Sluková, Želechovská
Rubášová
Binter, Česák, Rybář
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Návrh č. Z 21 – 201/8 k.ú. Malčice u Všelibic, požadavek na změnu – plochy k bydlení
Návrh usnesení č. ZO/179/17/2020:
Zastupitelstvo obce Všelibice po projednání schvaluje zařazení karty č. Z21 do následujícího návrhu na změnu
Územního plánu.
Hlasování: pro 10 / proti 0 / zdrželi se 1/
Pro:
Proti:
Zdržel/a/ se:

Usnesení č. ZO/179/17/2020 bylo schváleno.

Binter, Česák, Jandusová, Kolomazník, Rubášová, Růta, Rybář, Rybářová, Sluková, Želechovská
Müller

4. Rozpočtové opatření č. 5/2020 (viz příloha č. 5):
Návrh rozpočtového opatření přečetla Jana Sadílková.
Příjem rozpočtu navýšen o 816.529,- Kč (dotace Covid-19, dotace na Volby do Zastupitelstev krajů a Senátu
Parlamentu ČR, dotace na nákup ochranných prostředků PO) a Výdaj rozpočtu navýšen o 115.279,- Kč (výdaje na
Volby do Zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR, výdaje na nákup ochranných prostředků PO). Financování
v celkové částce 701 250,- Kč.
Návrh usnesení č. ZO/180/17/2020:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2020.
Hlasování: pro 11/ proti 0/ zdrželi se 0/
Pro:
Proti:
Zdržel/a/ se:

5.







Usnesení č. ZO/180/17/2020 bylo schváleno.

Binter, Česák, Jandusová, Kolomazník, Müller, Rubášová, Růta, Rybář, Rybářová, Sluková, Želechovská

Různé:
Starostka obce informovala, že během období října bude nadále probíhat oprava krajské silnice vedoucí od
křižovatky přes Všelibice směrem k Hlavici. Upozornila, že při finální pokládce asfaltu bude celková uzávěra silnice
v určitých úsecích.
Dále paní starostka oznámila, že vzhledem k současné situaci s nákazou Coronaviru Covid-19, se neuskuteční ani
výlet pro seniory ani setkání seniorů tří obcí.
Dále informovala občany, že pokud se občané dostanou do karantény, je možnost požádat obecní úřad o zajištění
nákupu potravin.
Dále občany informovala, že v pátek 2. 10. 2020 a v sobotu 3. 10. 2020 se uskuteční Volby do zastupitelstev krajů
Libereckého kraje a 1. kolo Voleb do Senátu Parlamentu ČR. Pokud nebude kandidát na senátora zvolen již v 1.
kole, bude probíhat 2. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR a to v termínu pátek 9. 10. 2020 a sobotu 10. 10. 2020.
Jitka Rybářová upozornila na nutnost posekat cestu mezi Koštejnovými a Brožovými na Vrtkách. Dále sdělila, že se
objevují výtluky na silnici přes Nantiškov a žádá o jejich opravu. Starostka sdělila, že je potřeba prověřit, zda nemají
na zmíněné cestě Koštejnovi vysázené stromy. Opravy výtluků bude řešit rada obce na svém zasedání.

Starostka obce schůzi ukončila v 19:50 hod.
Všelibice, 29. září 2020
Zapsala: Jana Sadílková
Zápis ověřili: Dalibor Binter
Filip Kolomazník

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