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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice,  
 

konaného dne 14.12.2011 v kulturním domě ve Vlastibořicích.  
 
Přítomni:  viz prezenční listina  
Ověřovatelé:  Bc. Denisa Koreňová, Pavel Kadlec  
   
 
Program:  
1. Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 
2. Kontrola usnesení z posledního zasedání 2.11.2011 
3. Výsledek hospodaření k 30.11.2011 
4. Schválení rozpočtu na rok 2012. 
5. Schválení prodeje části pozemků p.č. 507/1, p.č. 771/2, 562/8 a st.p. 20 v k.ú Vlastibořice. 
6. Různé. 
7. Usnesení a závěr. 
 
Ad. 1 
Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.  
Starosta obce přivítal přítomné a hosty. 
Ověřovatelé zápisu – Bc. Denisa Koreňová, Pavel Kadlec. 
 
 
Ad. 2  
Kontrola usnesení z posledního zasedání z 2.11.2011  
Přijatá usnesení číslo 30/2011 až 36/2011 byla splněna.  
 
Ad. 3  
Výsledky hospodaření k 30.11.2011 
  
Daňové příjmy       1.442.975  Kč  
Nedaňové příjmy      893.308  Kč  
Kapitálové příjmy  2.670.130  Kč   
Přijaté transfery         388.409  Kč  
Příjmy celkem       5.394.822  Kč  
 
Běžné výdaje           3.474.715  Kč  
Kapitálové výdaje   4.261.231  Kč  
Výdaje celkem       7.735.946  Kč  
 
Zůstatek na běžném účtu činil k 30.11.2011    236.006,57 Kč.   
 
 
 



Usnesení číslo 37/2011  
Zastupitelstvo obce Vlastibořice bere na vědomí výsledky hospodaření k 30.11.2011 a 
s výsledky souhlasí.  
 
                         7 hlasů ano  
 
Ad. 4  
Schválení rozpočtu na rok 2012. 
 
V souladu s § 11 odst. 3 zákona 250/2000 Sb. byl ,,Návrh rozpočtu na rok 2012“ vyvěšen na 
úřední desce a elektronické úřední desce dne 28.11.2011 . 
 
Usnesení číslo 38/2011  
Zastupitelstvo obce Vlastibořice schvaluje ,,vyrovnaný rozpočet na rok 2012“ ve výši 
příjmů  6.931 tis. Kč a ve výši výdajů 6.931 tis. Kč.  
Schválený rozpočet je přílohou tohoto zápisu.  
 
                 7 hlasů ano 
 
 
  
 
Ad. 5  
Schválení prodeje části pozemků p.č. 507/1, p.č. 771/2, p.č. 562/8 a st.p.č. 20 v k.ú. 
Vlastibořice. 
Záměr prodeje výše uvedených pozemků byl zveřejněn od 9.11.2011 do 20.12.2011. 
 
 
Usnesení číslo 39/2011  
Zastupitelstvo obce Vlastibořice schvaluje prodej části parcel: p.č. 507/1, p.č. 771/2, p.č. 
562/8 v k.ú. Vlastibořice.  
Prodej se uskuteční za dohodnutou kupní cenu a to :  

- stavební část parcel  450 Kč / m2 

- nestavební část parcel  20,-Kč /m2 

 
           7 hlasů ano 
 
 

Usnesení číslo 40/2011 
Zastupitelstvo  obce Vlastibořice jednomyslně zamítlo prodej st.p.č.20 v k.ú. Vlastibořice.  
 
                        7 hlasů ano  
Usnesení  číslo 41/2011  
Zastupitelstvo obce Vlastibořice odsouhlasilo zvýšení nájemného o 12%  v obecních bytech 
s účinností od 1.1.2012. Toto navýšení proběhne v letech 2012, 2013 a 2014. 
 
            7 hlasů ano  
 
 
 



Usnesení číslo 42/2011 
Zastupitelstvo obce Vlastibořice schvaluje rozpočtové opatření číslo  5/2011, navýšení   
příjmů o 8.398 Kč a ve výši výdajů 8.398 Kč.  
RO č. 5/2011 je přílohou tohoto zápisu.  
 
           7 hlasů ano  
 
 
 
   
Ad. 6 
Různé.  

� Starosta obce stručně  zhodnotil provoz restaurace v KD.  
� Starosta obce podal informaci z konání Mikroregionu Jizera.  
� Dne 2.2.2012 se bude konat veřejné zasedání Mikroregionu Jizera ve Vlastibořicích.  
� Starosta obce informoval přítomné o průběhu prací na novém územním plánu.  
� Starosta obce podal na dotaz paní Třešňákové vysvětlení , proč nemůže být zřízeno 

věcné břemeno na p.č. 507/1 a p.č. 771/2, v k.ú. Vlastibořice. Podrobné odůvodnění a 
odpovědi na obdržené námitky byly doporučeně odeslány dne 8.12.2011. 

� Starosta obce podal informaci o aktuálním stavu realizace vodovodu a komunikace na 
Jivině a dále informoval o výsledku výběrového řízení na tyto akce.   

 
 
 
 

Ve Vlastibořicích 22.12.2011  
 
 
 
 
 

…………………………………….                                  ……………………………………… 
Pavel Svačinka – místostarosta                                             Ing. Martin Beksa – starosta  
 
 
 
 
 
 
Přílohy:  

� Schválený rozpočet na rok 2012. 
� Rozpočtové opatření číslo 5/2011 

 
 
 
 
 
   
 
 



 
 

  
 
 

 
 
 


