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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice,

konaného dne 15.2.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Přítomni:   viz prezenční listina 

Ověřovatelé  zápisu:  Bc. Koreňová Denisa, Menclová Blanka.

Zapisovatel:  Svačinka Pavel 

Program: 
1.  Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
2.  Kontrola usnesení z posledního zasedání ze dne 14.12.2011.
3.  Zpráva o finanční činnosti Mikroregionu Jizera za rok 2011.
4.  Inventarizace k 31.12.2011.
5.  Informace o zpracování územního plánu. 
6.  Prodej pozemků na Jivině. 
7.  Volný byt č. 12 v DPS Vlastibořice. 
8.  Ostatní informace z chodu obce. 
9.  Usnesení a závěr. 

Ad. 1 
Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 
Zapisovatelem byl zvolen Svačinka Pavel. 
Ověřovatelé zápisu -  Bc. Koreňová Denisa, Menclová Blanka. 

Ad. 2 
Kontrola usnesení z posledního zasedání ze dne  14.12.2011. 
Přijatá usnesení číslo 37/2011  až  42/2011  byla splněna. 

Ad. 3 
Zpráva o finanční činnosti Mikroregionu Jizera za rok 2011.

Usnesení   5/2012
Zastupitelstvo obce Vlastibořice vzalo na vědomí ,,Zprávu o finanční činnosti DSO 
Mikroregionu Jizera v roce 2011“.

5 hlasů ano 
                                                                                                                      2 nepřítomni 



Ad. 4 
Inventarizace k 31.12.2011. 
V souvislosti s platností nové Vyhlášky číslo 270/2010 Sb. byly zpracovány následující 
dokumenty: 

 Směrnice o inventarizaci číslo 2/2011 ze dne 17.10.2011
 Plán inventur na rok 2011 ze dne  17.10.2011 včetně podpisových vzorů. 
 Příloha k plánu inventur č. I a č. II.
 Proškolení členů a předsedy inventarizační komise dne 27. 10.2011.
 Inventurní soupisy číslo 1 až  24.
 Inventarizační zpráva rok 2011.
 Příloha k inventarizační zprávě. 

Byly zjištěny následující skutečnosti: 
K naplnění § 8  odst. 3 písm d) vyhl.  270/2011 obec Vlastibořice požádala dne 14.12.2011  
Katastrální úřad pro Liberecký kraj o vydání výpisu z katastru nemovitostí se stavem  k datu 
31.12.2011. 
Tento úkon je osvobozen od správního poplatku. 

K naplnění § 7  odst. 1 vyhl. 270/2011   obec Vlastibořice požádala o potvrzení o počtu akcií 
SVS  a.s. se stavem k 31.12.2011.
Originál potvrzení ze dne 3.1.2012  je přiložen u Inventurního soupisu č. 10 ( inventurní 
soupis k finančnímu majetku).
Jedná se o akcie na jméno a nejsou veřejně obchodovatelné. 

Při vyřazování majetku byla dodržena směrnice č. 2/2011. ( Předseda likvidační komise 
starosta, členové : místostarosta, starosta hasičů, předseda finančního výboru). 

Na  inventurních soupisech jsou uvedeny  v členění na kódy zjištění:  01- 04 a  10 - 12.  
01  Řešení schodků a mank   - nebyly zjištěny 

02  Řešení inventarizačních přebytků a jejich ocenění   - nebyly zjištěny 

03  Změny odpisových plánů  - odpisové plány byly vygenerovány dle stanovené 
předpokládané  doby používání DM bod 5.5.1. ČÚS 708, viz příloha č. 1 ke směrnici č. 
1/2011 ,,O odpisování dlouhodobého majetku.“   

04  Řešení návrhů na opravné položky majetku   -  žádné návrhy nebyly podány. 

10  Řešení OP k pohledávkám nad rámec předpisu   - žádné návrhy nebyly podány. 

11  Schválení odpisů pohledávek a závazků  -  návrhy nebyly podány. 

12  Doplnění závazků z úroku z prodlení a penále, tvorba rezerv  -  návrhy nebyly podány 

Informace o zjištěních v průběhu inventarizace dle inventurních  soupisů: 



Z inventurních  soupisů vyplývají zjištění v členění na kódy 05- 09.
  
05  Zbytný majetek
5.1. Návrhy na vyřazení majetku 

- likvidací    ----------------------------
- prodejem  ( prodej částí parcel :  p.č. 507/1 , 771/2,562/8 záměr zveřejněn od 

9.11.2011 do 20.12.2012, projednáno na zasedání ZO dne 14.12.2011, usnesení číslo 
39/2011).  

06  Návrhy změn využití majetku   - žádné návrhy nebyly podány 

07  Úpravy plánu oprav a údržby a plánu investic – nebyly podány 

08  Návrhy na zajištění výnosů z majetku – navýšení nájemného z obecních bytů (vyjma 
DPS) o 12 % v letech 2012, 2013 a 2014. 
Schváleno na zasedání ZO dne 14.12.2011, číslo usnesení 41/2011.

09  Návrhy na zajištění ochrany majetku  -  V roce 2011 nově uzavřeno pojištění budovy 
č.p. 23 Vlastibořice (obecní úřad). 

Usnesení  6/2012
Zastupitelstvo obce Vlastibořice bere na vědomí výsledky inventarizace majetku a závazků 
k 31.12.2011 a s výsledky souhlasí. 

7 hlasů ano 

Ad. 5
Informace o zpracování územního plánu. 
Starosta obce podal informace o stavu zpracování územního plánu. 

Ad. 6 
Prodej pozemků na Jivině. 
Starosta informoval o ještě volných stavebních pozemcích  a také podal informace o stavu 
výstavby nové komunikace na Jivně. 

Ad. 7 
Volný byt č. 12 v DPS Vlastibořice. 
S účinností od 1.3.2012 bude uzavřena nájemní smlouva s panem Lubomírem Metznerem, 
Příšovice 192. 

Ad. 8 
Ostatní informace z chodu obce. 

 Dne 30.1.2012 podal  pan Martin Severa návrh na prodej  části p.č. 672/2 v k.ú. 
Vlastibořice (7m2)  obci Vlastibořice.



Usnesení 7/2012 
Zastupitelstvo obce Vlastibořice projednalo nabídku pana Severy a jednomyslně vyjádřilo 
souhlas s možností převodu části parcely č. 672/2 za těchto podmínek:

1)  převod 7m2 z parcely č. 672/2  v k.ú. Vlastibořice bude realizován formou darovací smlou-
     vy ze strany vlastníka obci Vlastibořice. 

2) veškeré náklady na geodetické rozdělení parcel a vklad do katastru uhradí darující strana.

 7 hlasů ano 

 Zpravodaj obce Vlastibořice – upozornění na vydání únorového čísla. 
 Zahájení provozu dětské klubovny v kulturním domě. 
 Zimní údržba místní komunikací. 
 Pokácení obecních stromů u rybníka na hrázi v Sedlíšťkách. 
 Podpora sdružení a neziskových organizací v obci. 

Ve Vlastibořicích : 20.2.2012 

…………………………………………                      ………………………………………
Pavel Svačinka – místostarosta                                       Ing. Martin Beksa – starosta obce 

Ověřovatelé:  

Zapisovatel:  
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