OBEC VŠELIBICE

Zastupitelstvo obce Všelibice

Zápis č. 19 ze zasedání Zastupitelstva obce Všelibice
Datum a místo konání: 9. března 2021 od 19:00 hodin, KD Všelibice- sál.
Zasedání se zúčastnilo 10 členů zastupitelstva (omluveni Zdeněk Česák, Jiří Hanzal, Jiří Müller, Václav Růta, Ondřej Rybář),
4 občané
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení, zpráva o činnosti obecní rady a vyřízení připomínek
Majetkové operace
Obecně závazné vyhlášky obce
Rozpočtové opatření č. 2/2021
Různé

Zahájení zasedání zastupitelstva obce:
Jednání zahájila a řídila Martina Sluková, starostka. Přivítala přítomné členy zastupitelstva, občany a provedla kontrolu
prezence.
Starostka konstatovala, že je dle prezenční listiny (viz příloha č. 1) 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 Kláru Rubášovou a Hanu Želechovskou.
Návrh usnesení č. ZO/196/19/2021:
Zastupitelstvo obce Všelibice volí ověřovatele zápisu Kláru Rubášovou a Hanu Želechovskou.
Hlasování: pro 10 / proti 0 / zdrželi se 0 /
Pro:
Proti:
Zdržel/a/ se:

Usnesení č. ZO/196/19/2021 bylo schváleno.

Binter, Jandusová, Kolomazník, Lebeda J., Lebeda Z., Rubášová, Rybářová, Sadílek, Sluková, Želechovská

Schválení programu jednání zastupitelstva obce:
Martina Sluková přednesla program, tak jak byl uveřejněn na pozvánce.
Návrh usnesení č. ZO/197/19/2021:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje program veřejného zasedání.
Hlasování: pro 10 / proti 0 / zdrželi se 0 /
Pro:
Proti:
Zdržel/a/ se:

1.

Usnesení č. ZO/197/19/2021 bylo schváleno.

Binter, Jandusová, Kolomazník, Lebeda J., Lebeda Z., Rubášová, 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 16. 12. 2020 – 9. 3. 2021.
1

2.

Majetkové operace:
a) Žádost
o odkup pozemků – jedná se o narovnání stavu. Obec vlastní pozemky, na kterých je
částečně umístěn její plot. Jedná se o oddělený pozemek p.p.č. 780/4 k.ú. Nesvačily u Všelibic, ostatní plocha
o výměře 43 m². Náklady na zaměření a vklad je ochotna zaplatit (viz příloha č. 3).
Záměr prodeje p.p.č. 780/4 k.ú. Nesvačily u Všelibic, ostatní plocha o výměře 43 m² za min. cenu 35,- Kč/1m²
a náklad na vklad do katastru nemovitostí, který hradí kupující, byl zveřejněn na úřední desce a webových
stránkách obce Všelibice v termínu od 28. 12. 2020 do 13. 1. 2021. Zastupitelka
upozornila, že
se jedná o její Kupní smlouvu.
Návrh usnesení č. ZO/198/19/2021:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje Kupní smlouvu s
na p.p.č. 780/4 K.ú.Nesvačily u Všelibic,
ostatní plocha o výměře 43 m² za cenu 35,- Kč/1m², návrh na vklad do KN hradí kupující. Zastupitelstvo pověřuje
starostku jejím podpisem.
Hlasování: pro 10/ proti 0 / zdrželi se 0/
Pro:
Proti:
Zdržel/a/ se:

Usnesení č. ZO/198/19/2021 bylo schváleno.

Binter, Jandusová, Kolomazník, Lebeda J., Lebeda Z., Rybářová, Rubášová, Sadílek, Sluková, Želechovská

a) Směna pozemků – nově oddělené p.p.č. 1007/22 k.ú. Všelibice, ostatní plocha o výměře 17 m², nově oddělené
p.p.č. 1005/4 k.ú. Všelibice, zahrada o výměře 36 m², nově oddělené p.p.č. 1005/6 k.ú. Všelibice, ostatní
plocha o výměře 8 m² , celkem o výměře 61 m² vše ve vlastnictví
za pozemky nově oddělené
p.p.č. 1118/3 k.ú. Všelibice, ostatní plocha o výměře 34 m², nově oddělené p.p.č. 1118/2 k.ú. Všelibice, ostatní
plocha o výměře 15 m², celkem o výměře 49 m² vše ve vlastnictví obce Všelibice (viz příloha č. 4). Obec doplatí
rozdíl ve výměrách, který činí 12 m² za cenu 35,- Kč za 1 m². Náklady na zhotovení nového geometrického
plánu a náklady na vklad do KN se rozdělí napůl.
Návrh usnesení č. ZO/199/19/2021:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje zveřejnění záměru směny pozemků p.p.č. 1007/22, ostní plocha o výměře
17 m², p.p.č. 1005/4, zahrada o výměře 36 m², p.p.č. 1005/6, ostatní plocha o výměře 8 m², vše v k.ú. Všelibice vlastník
za pozemky p.p.č. 1118/3, ostatní plocha o výměře 34 m², p.p.č. 1118/2 ostatní plocha o výměře 15 m²,
vše v k.ú. Všelibice vlastník Obec Všelibice. Obec Všelibice doplatí rozdíl ve výměrách za cenu 35,- Kč za 1 m², náklady
na nový geometrický plán a vklad do KN se rozdělí napůl.
Hlasování: pro 10 / proti 0 / zdrželi se 0 /
Pro:
Proti:
Zdržel/a/ se:

3.

Usnesení č. ZO/199/19/2021 bylo schváleno.

Binter, Jandusová, Kolomazník, Lebeda Jos., Lebeda Zd., Rubášová, Rybářová, Sadílek, Sluková, Želechovská

Obecně závazné vyhlášky (viz příloha č. 5):
Jedná se o Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2020, o poplatku za
komunální odpad. Změna spočívá v tom, že v obecně závazné vyhlášce č. 1/2020, o poplatku za komunální odpad,
ze dne 15. 12. 2020, se v čl. 3 zrušuje věta „Invalidní občané mají vynášku zdarma.“ Datum účinnosti je z důvodu
naléhavého obecného zájmu dnem vyhlášení.
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Návrh usnesení č. ZO/200/19/2021:
Zastupitelstvo obce Všelibice po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, kterou se mění obecně
závazná vyhláška č. 1/2020, o poplatku za komunální odpad.
Hlasování: pro 10 / proti 0 / zdrželi se 0 /
Pro:
Proti:
Zdržel/a/ se:

Usnesení č. ZO/200/19/2021 bylo schváleno.

Binter, Jandusová, Kolomazník, Lebeda Jos., Lebeda Zd., Rubášová, Rybářová, Sadílek, Sluková, Želechovská

4. Rozpočtové opatření č. 2/2021 (viz příloha č. 7):
Návrh rozpočtového opatření přečetla Jana Sadílková.
Příjem rozpočtu navýšen o 191.037,- Kč (zvýšení dotace na výkon státní správy o 31.400,- Kč, dotaci VPP a dotaci na
ošetření významných stromů III. etapa – akce proběhla v roce 2020) a výdaj rozpočtu je navýšen o 390.237, - Kč
(výdaje na VPP, na revitalizaci obecního úřadu ve Všelibicích a na rekonstrukci stropu v pohostinství Lísky 17).
Financování v celkové částce 199.200,- Kč.
Návrh usnesení č. ZO/201/19/2021:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2021.
Hlasování: pro 10/ proti 0/ zdrželi se 0/
Pro:
Proti:
Zdržel/a/ se:

Usnesení č. ZO/201/19/2021 bylo schváleno.

Binter, Jandusová, Kolomazník, Lebeda Jos., Lebeda Zd., Rubášová, Rybářová, Sadílek, Sluková, Želechovská

5. Různé:
 Starostka obce informovala neuvolněné členy ZO, že je potřeba dodat obecnímu úřadu Potvrzení od
zaměstnavatele o odvodu zdravotního pojištění. Lze ho doložit v elektronické formě.
 Dále informovala o situaci v obci Všelibice v souvislosti s Covidem-19 a o uzavření MŠ z nařízení vlády od 1. 3. 2021.
 Je možné zakoupit na Obecním úřadě ve Všelibicích respirátor (1 kus za 16,- Kč s omezením 3 ks na osobu a týden).
 Obecní úřad pomůže s registrací k očkování a následně i s odvozem do očkovacího centra do Liberce.
 Byla zrušeny veškeré kulturní akce v 1. pololetí r. 2021 (Myslivecký, Hasičský ples i Obecní ples).
 Zdeněk Lebeda upozornil, že na Rovni za kravínem nesvítí veřejné osvětlení. Starostka odpověděla, že až bude
objednána plošina, tak se osvětlení opraví.
 Jitka Rybářová poděkovala za dobrou zimní úpravu komunikací. Starostka obce sdělila, že pochvala řidičům byla
vzkázána.
 Zdeněk Lebeda se dotázal, kde se nyní budou skladovat sypké materiály, když proběhne rekonstrukce návsi
u kapličky a tam už to nebude možné. Starostka odpověděla, že se uvažuje o rozšíření plochy u garáže. Dále
upozornil na to, že Rover a přípojný vůz jsou zaparkovány na nezabezpečeném pozemku. Starostka odpověděla,
že by zastupitelstvo mělo navrhnout seznam movitého majetku k prodeji.
 Starostka obce popřála všem pevné zdraví.
Starostka obce schůzi ukončila v 19:53 hod.
Všelibice, 9. března2021
Zapsala:

Jana Sadílková

………………..

Zápis ověřily:

Klára Rubášová

………………..

Hana Želechovská

………………..

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