
Obec Vlastibořice, Vlastibořice 26, 463 44 Sychrov, IČO: 671878, tel. a fax: 485146025,
e-mail: ouvlastiborice@c-mail.cz 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice ze dne 12.12.2007
konaného v kulturním domě ve Vlastibořicích. 

Přítomni:         dle prezenční listiny 
Ověřovatelé:   Menclová Blanka, Jelínek Milan 

Program: 
1. Podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova ( SZIF).
2. Provozní řád ,,veřejného internetu" v MK ve Vlastibořicích. 
3. Projednání ,,Zprávy o finanční činnosti DSO Jizera" v roce 2007. 
4. Aktualizace  ,,Organizačního řádu" a ,,Pracovního řádu" Obce Vlastibořice. 
5. Rozpočtové opatření č. 2/2007. 
6. Rozpočtové provizorium na rok 2008. 
7. Prodloužení vodovodního řádu k parcelám jih.
8. Vypracování návrhu finančního plánu na rok 2008. 
9. Různé.  

Ad. 1 
Podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova (SZIF). 
   Opatření III.2.1.  Podopatření III.2.1.2. - Občanské vybavení a služby. 
Dne 26.11.2007 byla podána žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova na rekonstrukci fary
II. etapa. Celkové způsobilé výdaje projektu činí 2.707.216 Kč. Dotace činí 90 %.
  
Ad. 2 
Provozní řád  ,,veřejného internetu" v MK ve Vlastibořicích. 
  Po dokončení přestavby bývalé fary bude v místní knihovně fungovat veřejný internet v
provozní době: pondělí 8.00 hodin - 12.00 hodin, středa  od 14.00 hodin - 18.00 hodin, 
pátek od 10.00 - 14.00 hodin.  Podmínky za jakých bude tato služba provozována jsou 
stanoveny v ,,Provozním řádu pro využívání veřejného internetu v Místní knihovně ve
Vlastibořicích". 

Ad. 3 
Projednání ,,Zprávy o finanční činnosti DSO Jizera za rok 2007". 
  Dne 9.11.2007 provedla revizní komise ve složení : Ing. Šrytr, Ing. Bičík, p. Pekárek
kontrolu účetních dokladů a uzavřených smluvních vztahů v roce 2007.
Celkový závěr:  kontrolou vybraných účetních dokladů nebyly zjištěny nedostatky.

Ad. 4 
   Byla provedena aktualizace ,,Organizačního řádu" a ,,Pracovního řádu". 
v souvislosti s novým zákoníkem práce  262/2006 Sb. 



Ad. 5 
Rozpočtové opatření č. 2/2007.
   V souvislosti  s přijatými dotacemi je nutné provést úpravu rozpočtu v příjmové a výdajové
části. 
Přijaté dotace:   Dotace na VPP od Úřadu práce LBC             9.000 Kč   UZ 13101
                          Dotace na ,,ošetření významných stromů"   16.493 Kč   UZ 15091  
                          Dotace na hospodaření v lesích.                   10.300 Kč       bez UZ 
                          ---------------------------------------------------------------------------------
                          Celkem                                                        35.793  Kč 
                          ----------------------------------------------------------------------------------

Ad. 6 
Rozpočtové provizorium na rok 2008. 
   Jelikož rozpočet Obce Vlastibořice nebude schválen před 1.1.2007, bude se řídit rozpočtové
hospodaření do doby schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria. Zastupitelstvo
obce schvaluje čerpání prostředků  dle skutečnosti roku 2007 ve výši 1/12.
( § 13 zák. 250/2000 Sb.). 

Ad. 7 
  Prodloužení vodovodního řádu - nová bytová výstavba jih. 
Byla schválena projektová dokumentace na prodloužení vodovodního řádu bytová výstavba
Vlastibořice jih a uloženo žádat o vydání územního stanoviska. Stavbu se bude realizovat v
roce 2008. Na nákladech se bude podílet p. Kapralík a dále bude jednáno s paní Thořovou a p.
Ackermanem (zástupce SVS Teplice). 

Ad. 8 
  Návrh finančního plánu na rok 2008. 
Byl předložen následující návrh potřeb: 
- Dokončit práce na objektu bývalé fary. 
- Vybudovat parkoviště za KD. 
- Vybudovat inženýrské sítě pro 3 stavební parcely. 
- Nechat zpracovat studii na kanalizaci a ČOV pro Vlastibořice. 
- Nechat zpracovat dokumentaci na chodník od autobusové čekárny k č.p. 53. 
- Zpracovat dokumentaci a realizovat odvodnění pozemků na Jivině. 
- Výměna oken v č.p. 15. 
- Výměna oken v č.p. 53. 
- Opravit cestu k Beranovým Klůčka. 
Drobné akce: 
- Oprava dešťové kanalizace u p. Švece, p. Ledabyla. 
- Oprava stropu a oplechování aut. čekárna Jivina. 
- Zřízení autobusové zastávky hřbitov Jivina. 
- Oprava veřejného rozhlasu (ústředna). 
- Vyčištění jímek (studní) voda pro vodní nádrž. 
- Zhotovit nový poklop na žumpě u č.p. 53. 
- Prodloužit kanalizační potrubí pod vodní nádrží. 
- Dořešit odtok vody ze hřiště u chlívků. 
- Opravit přístupovou cestu ke hřbitovu Vlastibořice. 
- Natřít dřevěnou konstrukci plotu k DPS.
- Dokončit opěrnou zeď u sportoviště. 



- Vyčistit potrubí pod cestou u Čubrdových . 
- Oprava sochy p. Marie (pod Vlastibořicemi).
- Opravit plot kolem hřbitova ve Vlastibořicích. 
- Opravit nátěr kaple na hřbitově Jivina. 
- Rybník Sedlíšťka soustavně odstraňovat rákos. 
- Vykácení stromů u rybníka Jivina a požární zbrojnice.
- Vysadit v Sedlíšťkách na parčíku proti Čubrdovým 2 ks lípy. 
- Vykopat příkop -  odvodnění cesty k Neradovým.
- Osadit dopravní značky na místní komunikace.
- Připravit pozemek pod Říhovými - odstranit keře a stromy. 
- Nechat zpracovat zastavovací studii pro stavební parcely za p. Drobníkem.
      Po výčtu potřeb a nevyjasněného financování bylo rozhodnuto především dokončit práce
na stavbě rekonstrukce fary a to i za podmínek, že nebude přidělena dotace. V tom případě si
obec vezme na dokončení úvěr.  

Ad. 9 
Různé:
- Revokace usnesení 32/2007 pokračování v pracích na rekonstrukci fary.  
  Dodavatel oken již nemohl v letošním roce okna a dveře dodat. Podle dodatku ke smlouvě 
  č. 2 s dodavatelem se bude na stavbě pokračovat v březnu 2008.
- Pokud budou vyhlášeny dotace KÚ LK bude podána žádost na: 
  1) úprava prostranství na KD, parkování
  2) oprava sochy p. Marie. 
           Další podle vyhlášených dotačních titulů.   
 
    
Usnesení:

36/2007
   Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti z Programu rozvoje venkova, Opatření III.
2.1., Podopatření III.2.1.2. Občanské vybavení a služby na projekt: 
Obnova občanské vybavenosti pro veřejnou správu ve Vlastibořicích ,,Rekonstrukce fary II.
etapa". 
37/2007
    Zastupitelstvo obce schvaluje ,,Provozní řád pro využívání  veřejného internetu" v Místní
knihovně ve Vlastibořicích  s účinností od  23.11.2007. 
38/2007
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí ,,Zprávu o finanční činnosti DSO Mikroregion Jizera v
roce 2007 "  ze dne 9.11.2007.
39/2007
   Zastupitelstvo obce schvaluje ,,Organizační řád Obce Vlastibořice" s účinností od
12.12.2007 a ,,Pracovní řád Obce Vlastibořice" s účinností od 12.12.2007. 
40/2007
  Zastupitelstvo obce schvaluje ,,Rozpočtové opatření č.2/2007"a to v celkové výši 35.793 Kč.
41/2007
   Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové provizorium. Čerpání prostředků od 1.1.2008 od doby
schválení rozpočtu bude probíhat ve výši 1/12  dle skutečnosti roku 2007.

42/2007  
   Starosta obce vydal dne 10.12.2007 příkaz k provedení inventarizace majetku a závazků dle 



zák. č. 563/1996 Sb. 
43/2007
   Zastupitelstvo schvaluje prodloužení vodovodního řádu Vlastibořice jih a ukládá starostovi
jednat o finanční účasti SVS Teplice, dále s panem Kapralíkem a paní Thořovou. Po vydání
územního souhlasu - vypsat výběrové řízení na dodavatele za účasti SVK. 
44/2007           
   Zastupitelstvo ukládá vypracovat návrh rozpočtu v celkovém objemu dle letošního roku. V
běžných výdajích rovněž dle skutečnosti letošního roku. Zůstatek finančních prostředků
použít především na dostavbu rekonstrukce fary. 
   Rozpočet zpracovat jako vyrovnaný se zapojením zůstatku z letošního roku. Přednostně
realizovat akce, na které se získá dotace. 

Ve Vlastibořicích 12.12.2007

...................................................                                       ......................................................
Zdeněk Jírů - místostarosta                                                     Jan Mareš - starosta obce 
  

 

Ověřovatelé: 

Zapisovatel: 
 
  
 

  

 
 



 
  


