
OBEC VLASTIBORICE
Vlastibořice 23,463 44 Sychrov I info@vlastiborice.cz I www.vlastiborice.cz I Tel.:+420485 |46 025

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice,

konaného dne 02.04.2014 v kulturním domě ve Vlastibořicích

Přítomni : viz pr ezenční listina

ověřovatelé zápisu Menclová Blanka, Svačinka Pavel.
Zapisovatel: Zuzana Petráčková

Program:

1. Přivítaní, volba zapisovatele a ověřovatelů.
2. Kontrola usnesení z posledního zasedáni.
3. Výsledky hospodaření k 3I.3.2014.
4. Schválení účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni $ 84 odst.2 písm. b)

zák.128l2000 Sb.
5. SDH Vlastibořice - projednéni záměru renovace stávající hasičské techniky a vybavení.
6. Žádost Sokola Vlastibořice o projednání urěení sídla spolku.
7.Schválení Směrnice ě.3l20I4 - Vnitřní směrnice k určení pravomoci k rozpočtovým

opatřením.
8.ostatní informace z obce.
9. Diskuze.
I0. Závěr.

Ad. I
Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.

Starosta obce přivítal přítomné a hosty.

Zapi sovatelem byla zvolena Zuzana P etráčková.
ověřovatelé zápisu: Blanka Menclová' Pavel Svačinka.

Ad.2
Kontrola usnesení z posledního zasedání.

Přijatá usnesení číslo 1 - 6112014 byla splněna.



Ad.3
Výstedky hospodaření k 31.3.2014.

Daňové příjmy 1.017.334,58 Kč
Nedaňové příjmy 271.829,54 Kč
Kapitálovépříjmy 62I.243.00Kč
Přijaté transfery 49.599,00 Kč
Příjmyc elke m: 1.966.006'12 Kč

Výdaje:
Běžné výdaje 1.056.323,58 Kč
Kapitálové výdaje 0 Kč
Výdaje c elkem: 1.056.323'58Kč

Zůstatek na běŽném účtu ěinil k 31.3.2014 2.5t9.693,91 Kč.

Ad.4
Usnesení čís|o 712014.
Na zasedání zastupitelstva došlo ke schválení účetní závěrky roku 2013 - návrh přílohou.

Zastupitelstvu obce bvlv přeloŽen}' následující výkazy:
Rozvaha - bilance
Yýkaz zisku a ztráty
Příloha
Inventarizačni zpráva zptacovaná dle vyhlášky 27012010 sb.
Zpráva o výsledku přezkoumríní hospodďení

1l:Tř',til3'

Ad.5
Usnesení číslo 8/2014

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zámět renovace stávající hasičské techniky a
vybavení pro SDH Vlastibořice.

4 hlasy ANO
3 nepřítomni

Ad.6
Usnesení číslo 9/2014

Zastupitelstvo projednalo a odsouhlasilo určení sídla spolku Sokola Vlastibořice.
Sídlem Sokola Vlastibořice se stane: Vlastibořice ěp.23,463 44 Sychrov _ sídlo obecního
úřadu Vlastibořice.

4 hlasy ANO
3 nepřítomni



Ad.7
Usnesení číslo10/2014

Zastupitelstvo projednalo a schválilo Směrni ci č.3 l20l4
,,Vnitřní směrnice k určení pravomoci k rozpočtovým opatřením" - Směrnice je přílohou
tohoto zápisu.

4 hlasy ANO
3 nepřítomni

Ad8
Ostatní informace z obce.

'/ Dotace SFŽP ČR v rámci opaeračního programu životního prostředí _ pan starosta
informovalpřítomné o aktuálním stavu podané Žádosti o dotaci (zateplení budovy KD),
dále informoval i o stavu podané nové žádosti o dotaci (zlepšovríní kvality ovzduší a
snižování emisí)

/ Pan starostapozval přítomné na brigádu' která se bude konat dne 12.4.2014 od 9 do 12
hodin ve Vlastibořicích, Jivině a v Sedlíšt'kách (úklid' výsadba stromů)

'/ Velikonoční teniska se bude konat v sobotu 19.4.2014 sraz všech účastníků bude ve 14
hodin u KD Vlastibořice

,/ DPS Vlastibořice _ aktuální stav _ volné byty _ byt č.3 a č.32.
'/ Nájemní byt ě.3 v čp.15 _ Marian KÍčil _ informace o ukončení nájmu z důvodu

nep l acení. vystěhoviíní
'/ Starosta informovalpřítomné o aktuálním stavu rekonstrukce vodovodu Jivina
'/ Čpz _ lokalita Jivina, nové přípojky týkající se parcel ppč. 562ll, 56218, 56514

a780/2, LV 1, v k.ú. Vlastibořice.
r' Plánované investice _ ostatní

Ve Vlastibořicích : 04.04.2014

Zapisovatel: Petráěková Zuzana

ověřovatelé: Menclová Blanka

Ing. Martin Beksa, starosta

Svačinka Pavel


