OBEC VŠELIBICE

Zastupitelstvo obce Všelibice

Zápis č. 22 ze zasedání Zastupitelstva obce Všelibice
Datum a místo konání: 20. září 2021 od 19:00 hodin, KD Všelibice - sál.
Zasedání se zúčastnilo 14 členů zastupitelstva (omluven byl Jiří Müller),
3 občané
Program:
1.
2.
3.
4.

Zahájení, zpráva o činnosti obecní rady a vyřízení připomínek
Majetkové operace
Rozpočtové opaření č. 5/2021
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 11 zastupitelů, což je nadpoloviční většina
členů zastupitelstva obce a zastupitelstvo je tak schopné přijímat usnesení. Určila zapisovatelkou Janu Sadílkovou
a navrhla ověřovatele zápisu Zdeňka Česáka a Zdeňka Lebedu.
Návrh usnesení č. ZO/229/22/2021:
Zastupitelstvo obce Všelibice volí ověřovatele zápisu Zdeňka Česáka a Zdeňka Lebedu.
Hlasování: pro 11 / proti 0 / zdrželi se 0 /
Pro:
Proti
Zdržel/a/ se:

Usnesení č. ZO/229/22/2021 bylo schváleno.

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

Schválení programu jednání zastupitelstva obce:
Martina Sluková přednesla program tak, jak byl uveřejněn na pozvánce.
V 19:03 hod se dostavil zastupitel Jiří Hansal, přítomno je tak 12 zastupitelů.
Návrh usnesení č. ZO/230/22/2021:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje program veřejného zasedání.
Hlasování: pro 12 / proti 0 / zdrželi se 0 /
Pro:
Proti:
Zdržel/a/ se:

Usnesení č. ZO/230/22/2021 bylo schváleno.

Binter, Česák, Hansal, Kolomazník, Lebeda J., Lebeda Z., Rubášová, Růta, Rybářová, Sadílek, Sluková, Želechovská
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1.

Zpráva o činnosti rady obce Všelibice (viz příloha č. 2):
Starostka obce přečetla zprávu o činnosti Rady obce Všelibice za období 22. 6. 2021 - 20. 9. 2021.
V 19:05 h se dostavil zastupitel Ondřej Rybář, přítomno 13 zastupitelů.
V 19:06 se dostavila zastupitelka Denisa Jandusová, přítomno 14 zastupitelů.
Připomínky z minulého VZOZ: dotaz na bránu na Rovni – zda je to kulturní památka či nikoliv: starostka obce je
v kontaktu s paní Konvalinkovou z Národního památkového ústavu, která tuto záležitost řeší. Bránu potřebujeme
opravit.

2.

Majetkové operace:
a) Odkup pozemku –
nabídli obci k odkupu pozemky p.p.č. 517/2 trvalý
travní porost o výměře 1.277 m², p.p.č. 522/2 trvalý travní porost o výměře 6.086 m² a p.p.č. 524 trvalý travní
porost o výměře 2.265 m² vše v k.ú. Březová u Všelibic, za celkovou cenu 30.000, - Kč. (viz příloha č. 3). Obec
zaplatí náklady na vklad do KN.
Návrh usnesení č. ZO/231/22/2021:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje Kupní smlouvu
na p.p.č. 517/2 trvalý
travní porost o výměře 1.277 m², p.p.č. 522/2 trvalý travní porost o výměře 6.086 m² a p.p.č. 524 trvalý travní porost
o výměře 2.265 m² v k.ú. Březová u Všelibic. Kupní cena 30.000, - Kč. Obec Všelibice zaplatí náklady na vklad do
Katastru nemovitostí. Zastupitelstvo obce Všelibice pověřuje starostku jejím podpisem.
Hlasování: pro 14/ proti 0 / zdrželi se 0 /
Pro:
Proti:
Zdržel/a/ se:

Usnesení č. ZO/231/22/2021 bylo schváleno.

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

b) Odkup pozemku – obec má zájem odkoupit p.p.č. 883/1 ostatní plocha o výměře 1.261 m², p.p.č. 883/2
ostatní plocha o výměře 1.821 m², p.p.č. 883/8 vodní plocha o výměře 911 m² a p.p.č. 883/10 vodní plocha
o výměře 294 m², vše o celkové výměře 4.287 m², k.ú. Všelibice, o
. Obec nabídla cenu 35,- Kč za 1 m², celkem tedy
150.045, - Kč (viz příloha č. 4). Obec zaplatí náklady na vklad do KN. Obec má zájem o tyto pozemky
v souvislosti se záměrem vybudovat vodní plochu, kterou by mohli využívat myslivecké spolky pro svou
činnost.
Návrh usnesení č. ZO/232/22/2021:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje Kupní smlouvu
na
p.p.č. 883/1 ostatní plocha o výměře 1.261 m², p.p.č. 883/2 ostatní plocha o výměře 1.821 m², p.p.č. 883/8 vodní
plocha o výměře 911 m² a p.p.č. 883/10 vodní plocha o výměře 294 m² za cenu 35,- Kč za 1 m², celkem tedy jde o
výměru 4.287 m² za celkovou cenu 150.045, - Kč. Obec Všelibice zaplatí náklady na vklad do Katastru nemovitostí.
Zastupitelstvo obce Všelibice pověřuje starostku jejím podpisem.
Hlasování: pro 11 proti 0 / zdrželi se 3 /
Pro:
Proti:
Zdržel/a/ se:

Usnesení č. ZO/232/22/2021 bylo schváleno.

Binter, Hansal, Jandusová, Lebeda J., Lebeda Z., Růta, Rybář, Rybářová, Sadílek, Sluková, Želechovská
Česák, Kolomazník, Rubášová
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c) Odkup pozemku – Žádost
o odkup pozemku p.p.č. 962/4 k.ú. Všelibice ostatní plocha o výměře
201 m² ve vlastnictví obce Všelibice, oddělené podle geometrického plánu č. 529-82/2021., (viz příloha č. 5).
Starostka obce navrhuje vyhlásit Záměr prodeje p.p.č. 962/4 o výměře 201 m² v k.ú. Všelibice, ostatní plocha
za minimální cenu 35,-Kč/m². Budoucímu majiteli budou připočteny náklady na vklad do Katastru
nemovitostí, upřednostňováni budou vlastníci sousedních pozemků.
Návrh usnesení č. ZO/233/22/2021
Zastupitelstvo obce Všelibice vyhlašuje Záměr prodeje pozemku p.p.č. 962/4, ostatní plocha, o výměře 201 m² v k.ú.
Všelibice podle geometrického plánu č. 529-82/2021 za min. cenu 35,-Kč/m². Budoucímu majiteli budou připočteny
náklady na vklad do Katastru nemovitostí, upřednostňováni budou vlastníci sousedních pozemků.
Hlasování: pro 14 / proti 0 / zdrželi se 0 /
Pro:
Proti:
Zdržel/a/ se:

Usnesení č. ZO/233/22/2021 bylo schváleno.

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

d) Odkup pozemku – Žádost
o odkup pozemků p.p.č. 962/2 ostatní plocha o výměře 303 m²
a p.p.č. 1115/5 ostatní plocha o výměře 379 m² oboje v k.ú. Všelibice, ve vlastnictví obce Všelibice (viz příloha
č. 6). Starostka obce navrhuje vyhlásit Záměr směny. Obec má zájem o pozemek Jiřího Kolomazníka nově
oddělený p.p.č 961/4 v k.ú. Všelibice ostatní plocha ve výměře 16 m2. Rozdíl ve výměře bude doplacen min.
částkou 35,-Kč/m2. Náklady na vklad do Katastru nemovitostí uhradí obě strany rovným dílem.
Návrh usnesení č. ZO/234/22/2021
Zastupitelstvo obce Všelibice vyhlašuje Záměr směny pozemku p.p.č. 962/2, ostatní plocha, o výměře 303 m² a p.p.č.
1115/5 ostatní plocha o výměře 379 m² obojí v k.ú. Všelibice za p.p.č. 961/4 ostatní plocha, o výměře 16 m2 v k.ú.
Všelibice. Rozdíl ve výměře bude doplacen min. částkou 35,-Kč/m2. Náklady na vklad do Katastru nemovitostí uhradí
obě strany rovným dílem.
Hlasování: pro 14 / proti 0 / zdrželi se 0 /
Pro:
Proti:
Zdržel/a/ se:

Usnesení č. ZO/234/22/2021 bylo schváleno.

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

3. Rozpočtové opatření č. 5/2021 (viz příloha č. 7):
Návrh rozpočtového opatření přečetla Jana Sadílková.
Příjem rozpočtu navýšen o 193.000, - Kč (dotace JSDO – nákup ochranných prostředků PO 25.000, -Kč, dotace JSDHO
– nákup věcných prostředků PO 31.000, - Kč, dotace Volby do Parlamentu PS ČR 2021 62.000, - Kč, dotace na VPP 1
osoba 75.000, - Kč). Výdaj rozpočtu je navýšen o 163.000, -Kč (výdaje na dotace JSDHO – nákup ochranných
prostředků PO 25.000, - Kč, dotace JSDO – nákup věcných prostředků PO 31.000, - Kč, dotace Volby do Parlamentu
PS ČR 2021 32.000, - Kč, dotace na VPP 1 osoba 75.000, - Kč a označení schválených výdajů v rozpočtu na volby s UZ
98071 30.000, - Kč. Financování v celkové částce 32.000, - Kč.
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Návrh usnesení č. ZO/235/22/2021:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2021.
Hlasování: pro 14/ proti 0/ zdrželi se 0/
Pro:
Proti:
Zdržel/a/ se:

Usnesení č. ZO/235/22/2021 bylo schváleno.

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

4. Různé:
 Starostka obce informovala, že ve dnech 8. a 9. října 2021 se konají volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR.
 Pokud to epidemiologická situace dovolí, tak se bude konat v neděli 7. listopadu 2021 setkání seniorů s koncertem
Plechařinky.
 Lesní odborný hospodář pro obec Všelibice René Jarolímek informoval o kůrovci. Letošní vývoj kůrovce se zastavil
a bude pokračovat až na jaře. Obec Všelibice naštěstí nemá tolik zasažených lokalit. Těžba napadeného dříví
pokračuje a na toto dřevo je odbyt.
 Zdeněk Lebeda upozornil na nutnost opravy silnice na Rovni. Vodáci opravovali vodovod a díru po opravě
nezaasfaltovali. Jde již o delší dobu. Starostka obce sdělila, že je už upozorňovala a že o opravě vědí. Ještě jim věc
připomene.
 Zdeněk Česák se otázal, zda se bude prodávat Land Rover ve vlastnictví obce. Starostka obce sdělila, že Rada obce
na svém zasedání schválila inzerování prodeje. Dále upozornila, že pokud by mohlo dojít k prodeji za zvýhodněnou
cenu např. pro spolkovou činnost. Musí se však k tomu přijmout usnesení.
 Jitka Rybářová navrhla snížení rychlosti přes Borek a přes Vrtky u bytovek. Starostka obce odpověděla, že to jsou
krajské komunikace. Dotáže se na to.
 Josef Sadílek se otázal, zda není potřeba omezení rychlosti pomocí dopravních značek (popř. jinak) u Mateřské
školy ve Všelibicích. Starostka obce odpověděla, že zatím k tomu není důvod.
 Dalibor Binter se dotázal, zda by byla možnost umístit dopravní zrcadlo na křižovatku na p.p.č. 851/12 ve
Všelibicích. Je tam špatná viditelnost. Starostka sdělila, že to zkonzultuje.
 Zdeněk Lebeda se otázal, jestli se do budoucna počítá s místním obecním rozhlasem. Starostka odpověděla, že
určitě. Musí se zapojit na budově obecního úřadu, a to až po přestěhování obecního úřadu z provizorních prostor
zpět. Problémem jsou zpřetrhané dráty vedení rozhlasu na více místech. Mezi Nantiškovem a Malčicemi jsou
přetržené v zemi, na Nesvačilech a v Přibyslavicích rovněž. Musí se posoudit, zda je výhodnější opravit v současné
trase nebo realizovat vysílání vzduchem.
Starostka obce popřála všem pevné zdraví do dalších dnů a příjemný podzim.
Starostka obce schůzi ukončila v 19:48 h.
Všelibice, 20. září 2021
Zapsala: Jana Sadílková

Zápis ověřili: Zdeněk Česák
Zdeněk Lebeda

……………………………………….

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

……………………………………….
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