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Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice,
konaného dne 23.06.2014 na obecním úřadě ve Vlastibořicích
Přítomni: zastupitelé obce viz prezenční listina
ověřovatelé zápisu: Sluka Zdeněk, Svačinka Pavel.
Zapisov atel Zuzana Petráčková

Program:
Přivítaní, volba zapisovatele a ověřovatelů.
2. Výběrovéřízení'- b)'t č. 3 ve Vlastibořice čp.15.
3. Prodej vodovodního řadu Severočeskévodiírenské společnosti, Teplice.
4. SchváleníŽádosti obce o bez,íplatný převod majetku dle zákona 92l 1991 sb.
o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, Usnesení vlády Čn e. sos
ze dne 17 .05.2006, ěást G, bod 5
5.Závěr.
1.

Ad. I
Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
Starosta obce přivítal přítomné.
Zapi sov atel em byl a zvo lena Zuzana

P etráčková.
ověřovatelé zápisu: Blanka Menclová' Pavel Svačinka.

Ad.2

Výběrové řízeni na uvolněný byt č.3 v objektu Vlastibořice čp. 15 po p.Marianu Krěilovi:
přítomní vyplnili formulař pro výběrovéÍizenína uvolněný byt, po sečtenívšech bodů
byla sestavena souhrnná hodnotícítabulka, která je přílohou tohoto mimořádného zápisu.

Prodej vodovodního řadu Severočeskévodárenské společnosti:
Na základě smlouvy mezi obcí Vlastibořice a Severočeskou vodiírenskou společností Teplice
byl zastupitelstvem obce odsouhlasen prodej ěásti vodovodního řadu v obci Vlastibořice, část
Jivina.
6 hlasů ANo
1nepřítomen

Ad4

Usnesení č.1sl2014
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo schválení Žádosti obce o bezúplatý převod majetku dle
zákona92l I99I Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, Usnesení vlády ČR
č. 565 ze dne 17.05.2006, ěást G, bod 5.
Jedná se o pozemky v k.ú. Vlastibořice p.č. 101/5 omá půda
p.č:.I0ll7 zahrada
p.č' 101/10 travní porost
část l 18/4 orná půda
I40l8 twalý travní porost
53612 trvalý travní porost
66912 trvalý travní porost
66913 trvalý travní porost
Jedná se převiížně o zemědělské pozemky nevyuŽívané s travním porostem, které jsou
v územním plánu obce určenék zastavění.
Jedná Se o pozemky, které jsou určeny územnímpltínem k zastavění stavbami pro bydlení
a veřejně prospěšnou stavbou (p.č. 140/8)

48ll4

ostatní plocha _ ostatní komunikace
50712 trvalý travní porost

48lI4

_ jedná Se o nezpevněnou

komunikaci' která tvoří přístup k okolním pozemkům

50712 _ jedná se o pozemek stravním porostem, jehož ěást je určena uzemním plrínem

k zastavění komunikací.

Rozšířeníinfrastruktury obce, možnost údržbya opravy komunikace na pozemku 48114 a
vybudoviání místníkomunikace na pozemku 50112.
Zastupitelstvo obce souhlasí spřevzetím závazku nájemní smlouvy č. 115N06l4I,uzavŤené
mezi Pozemkovým fondem Českérepubliky a společnostíAGRo RUBÍN, a's. ze dne
14.08.2006, kterou se pronajímá pozemek p.č.48114 ostatní plocha _ ostatní komunikace
v k.ú. Vlastibořice.
6 hlasů ANo

1nepřítomen

Ve Vlastibořicích

: 09.07 .2014
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Zapisovatel:

Petráčková Zt:zana

ověřovatelé: Sluka Zdenék
Svačinka Pavel

t- ,r',7,

Ing. Martin Beksa, starosta
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B _ část 3l2 - příloha 47 - str. l
B _ část 3/2 - příloha č. 4'7

ŽÁnosr oBCn/KRAJn

o bezúplatný převod majetku dle zákonn č,.97ll991Sb., o potlmhrkách převodu majctku
státu na jinó crsoby, Usnesení vtády Čn r. 565 ze ttne tl. 05. 200ó, č't't G, botl 5

l.

Identifikačníúdaje žadatele:
Název obce/kraie:
obec Vlastibořice
Aclresa:Obec/K.rai
Vlastibořice
Vlastibořice 23
006 7r I 78

+420485 146 Azs

irrťo í&v l asti boři ce.

cz

osoba oprávněná jeclnat za obec/kraj:
Příi me
Beksa

.Irnéno

Martin

il . Specillkace

Tiitul

Funkce

Ing.

starosta

maietku požadovanéhopro bezúnlatrr

od

Drult evidence

Obec

Vlastihořice

Katastrální úz'emí

Vlastibořice

Dmh majetku

rNlsxi*l*l',ff
Parcelní č.
48114

Vlastibořice
V1astibořice
Cást 5a712
v příparlě požadttvku nct část majetku uved'te slovy ,,část"

ostatní plocha - ostatllí
komunikace
Trvalý travní poťost

[lI. Stručná charakteristika ma.ietku požadovaného pro bezúplatný převod
48l14-jeclná Se o nezpevněnou komunikaci" která tvoří př"ístup k okcllnínr pozen'ktln1;
5a7l2 - jedná se o pozemek s travním porostenr' jehoŽ část je ttrčena územním plánem
k zastavěni konrunikací.
IV. Zdůvodnění
Rozšířeníinfrastruktury obce, moŽnrrst údrŽby a opravy korrrunikac"
vybudování rnístní konrunikace na pozemku 507i2.

il'

pozďmku 4s/H

;

Požadované přílohy:
l. Usnesení zastupitelstva oboe/kraje, které schvaluje bezup\atný převtld výše uvecleného
majetku
2' l-Isnesení zastupitelstva obce/kraj e o zvolerrí starosty/hej tmana

3.

U pronajatého rnajetku souhlas zastupiteistva obce/kraje o převzetí závazku - riájernní
smlouvy

Prohlašujeme, že údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé a úplnó.

Dou,* .ť,.?.,..ů#::#. ....,.'

B - část 3/2 _ přílolra 47 _ str, l
B _ část 3/2 _ přílolra č. 47

ŽÁoosr oBCE/KRAJE

o bezúplatný převod majetku dle zákona

Š.9?/199ISb.' o poclmínkách převorlu nrnjetku
státu na jiné osoby, Usnesení vlády čn e. 565 ze dne íz. 05. 2006, část G, bod ď
I. Identifikačníridaje žadatele:
Název obce/kraie:
obec Vlastibořice
Aclresa:Obec/Krai
Viastibořice
Vlastibořice 23
463 44
006 718

78 I
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Pr*íime IT

Martin

Beksa

il.

!i

'I'itul

Funkce
lstarostá

ilne.

iÍlkace mqiltku
ifÍk
tk požadovirného pro bezúplatn

řevod

Druh eviilence

Obec

Katastrální Území

KNIENIPKIPP

Dn"rh majetku
JiRé

kir-

Parcelní č.

Vlast bořice
Vlastibořice
101/5
Vlast bořice
Vlastibořice
t01t7
Vlast bořice
Vlast bořice
r 01/10
Vlastiboř ce
Vlast boi'ice
Cást 1 l8/4
Vlastibořice
Vlast bořice
i40r8
Viastibořice
Vlastibořice
536t2
Vlastibořice
Vlastibořice
669t2
Vlastibořice
Vlastibořice
669/3
v případě požadavku rut čcist majeÍku uira:tn tory
. tar

otná prida
Zahrada

Trvalý travní porost
orná půcla
Trva ý travrrí porost
Trva ý travní porost
Trva ý travní porcst
Trva ý travní porost

III. Stručná charakteristika maietku
dovaného rrro bezúnlatnÝ
od
Jedná se cl zenrědělské pozemky
nffiňané
s travnínr porostenr. kteró .jstlu
'"nrě.lělsky
v územnímplarru obce určenék zastavění.

IV. Zdůvorlnění
.Iedná se o pozemky, které jsou určeny úzémnímplárrem k zastar,ění
stavbartri pro bydlenG
u stavbou (p.č.140/8).

Požadované přílohy:

r
t. Usnesení zastupitelstva obcelkraje, které schvaluje bezúplatný převod
výše uvedeného
majetku
2. Usnesení zastupitelstva obce/kraj e o zvolení starostylhej
tnrana
3. U pronajatého majetku soutrlas zastupitelstva obceikraje
o pievz etí závazku- nájemní
smlour,y

Prohlašujeme, že údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé a úplné.
šoučástížádosti j" .&.příloh, .Q.. tisttt.
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oby oprávněn1[sdna{*za

podpis' ruzítka

pa6

obeclř{

Pozemkový fond Českérepubtiky
Sídlo: Praha 3, Husinecká I024/Ila, PSČ 130 00
zastoupený Mgr'Pavlem Svobodou, vecloucím úzernního pracoviště PF ČR v Liberci,
adresa U Nisy 6a,46A 57 Libelec 3.
IČ:45797072
DIČ: CZ45797a72
Zapsénv obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, ocld' A, v\ožka6664
Bankovní spojení : GEMB a's., Liberec, ěíslo účtu73603574l06ao
(dále

jen,,pronajímatel")

- na stranějedné

*

4

olrchodní firma: AGRO RUBÍN a's.
sícllo: Svijanský Újezd 55,463 45 Pěnčín
ICO: 48292486
zapsán(a) v obchoclrrím rejstříku vedenén Krajskýrrr souden vÚstí n.L.,oddíl B' vloŽka442
osoba opráv'něná jedlrat za právnickort osobu : Ing' Vladimír Pelant, předseda představenstva
(dále jen ''nájemce'')
- na straně druhé -

vzavítaji pocile ustanovení s 663 a násl, zíikonač).40l1964Sb., občanský zákoník, ve znětií
pozdějších předpisů' tuto

xÁ.lnmxÍ siurouvu
Čisto 115lY06/41

Čt. t
Pronajítnate.l sprar.uje ve smysiu zťtkona č,. 22911991 Sb.' ve znění pozdějších
př'edpisů (dále jen ,,zákon o půdě), nemovitosti ve vlastnictví státu speciÍikované v příioze
č. 1, této smlouvy, vedené u Katastrálrrílro pracor'iště Liberec Katastrá]nílro úřadu
pro Libereckj, kraj.
obec

kat' území

druh evidence

parcela č.

Pěnčín

Pěnčín

KN

St.p.č. 143

výměr'a

druh oozemkri
Pozemek pod

stavbou
Přednrět nájmu přešel do této nájemní smlouvy z nájemní smlouvy č.263N01/41.

-Přitclha č. 2 - je nedítnau součástítéto sntloltvy
iýbrmací kata,;tru nem.otlitostí z databáze Pr'ČR,

- ,rru

ze souboru popisných

-Grc{ické znózorněnt předruětu pranájmu n,oř"i pr'ílohu č.3, která je nedílnou sotlčástí
nájemní smlouvy.
Čt. tt
1)Pronajímatelpřenechává rrájemci nemovitosti rrvedené v č1' I do uŽívárrí za účelem:
- Pozemek potl stavbou určenou pro provozování zemědělskó výroby.

ť

L

I i'i

pto'z,*ízenítrvaléstavby
nebo pro trvalé

"o"r'3J3ii-:ťffiilfi#r:T-1TřlTj,j;1.*
Čt. rrt
_

ttpět věcná bt'emena spojená

jež jsou

předmětem nájmu,
*io*ou ''.:":::i':.tnri,
úpravou dari z ireň"i,,j*l
áp."";;#;"*""itosti,
o;**;lJ'i:ffiŤ '"

j.""

jeŽ

Tato srnlouva se uzavír.á *
,irion*ctlilxr.ro.roo6 na dobu
neurčitou.
2) Právní vztah zalažerrý
torÚo
1)

snrlouvou lze rrkončit dolrodou
nebo písenrnou výpovědí.

#

u.,n

;Jrglffi ?H''T-,H:aíH, srÍJ': .x?};ff

o

,;; Íťi:?ÍÍ-ň:,

b č ansk

ý zák

olt

ík,

4) Nájerrrrrí smlouvu lze vypovědět
v jednoměsíčnívypovědrlí
io'ue'nou " a,ul'J'.*i*""i itraně ]hůtě, a to vŽdy jen
"ýňeái
*:p")áe: i do j ednoiro

Í.J,'l1t"i'íi"li;:x
1

)

IÝá.j

ence je povinen platit pronaj*'Íjj,lur.*"n"

2) iÝájemrré se platí ročně pozatlu.
vždy k

1' 10. běžného roku'

3)

Ročnínájemné se stanovuje
dohodou ve výši 510r_
eeslycrr; _ výpočef ui"
p;.ilot n
Í*Jí;'ť::x'ťtr'.JI[:n
-

Kč

Ročnínájemní za

r'iu.rť

'^,rrěré

pozernlql je stanoveno
2,-

e. lol<terá je

Kč/In2'

Nájemné bucle hrazeno převocíenr
na účetprorrajírnatele veclený
u

čísloťrčtu7360357 4/060avariabilní

neclíInou

GEMB

a.s.,

symbol 1151 0641

S)Zap'acenínr se rozunrí připsání
placené částky na účet
pronajímate'e.
6) Nedodrží-li.najenrce
lhůtu pro úhraciu nájenrnó]rcl'
je povirren poclle
ustanovení
SLl'' občanský;ř;;ík,

$ 517
ve znění po'crejsict předpisů,
zaplatitpronajímateJi

Í;*ii''i;ii::?.'-

7) Prodlení nájernce s úhradou
nájernnóho delšíneŽ 60
smlouvy' které zaktááá právo
dnů
;.;;;Í;;1e ocl sm]cruq, odstoiiprt. se považuje za por.ušení
Čt. vl
jsou na pronajímanýclr
nemovitostech
,.rnul|,Iť
_

nrelioračrrí zaÍizení,nájenrce

u melior'ačníchzatíz'ení
irmístěných

- k lrlavním inelioračnín,ntii"n

ť

zři'zena

n

no{ qov19irenr půdy zajistít jejich ťrdrŽbu,
unroŽnit prYístr-ip ,u ,:e.i"'r.,

p.óvederri r,a.zny.
,1

CI. WI
Nájernce bere na vědomí a je srozunrěn s tím', Že nemovi1osti, které jsou předrnětenr
nájmu dle této stnlouvy, mohou být prorrajímatelenr pŤevedeny na třetí osoby v souladu s jeho
dispozičnímoprávněnínr.

Čt. vltt

-Nájemce je oprávněn přenecirat pronajaté nemovitosti, rrěkteré z rrich nebo jejich části
jen s předchozím písemrrýnt soulrlasem pronajímatele.
poclnájmu
do
-Nájemce souhlasí
zpracovánÍm
uclrovánírrr srných osobních údajů
pronajírrratelem. Tento souhlas nájemce poskytuje na e]obu ] 0 let a zároveň, se zavaýe. že po
tuto dobu souhlas se zpracováním a uchováním osobniclr údajůneodvcrlá' '

se

a

Čt.tx
Smluvní strany se dohoclly, že jakékoliv změny a dopiňky této smlouvy jsou nroŽné
pouze písenrnou formou na základě dohocly snrluvních stlan.

x

ČI.
Tato smlorrva je vylrotovena v 3 stejnopise c7t, z nichž kaŽclý má platnost originálu,
1 stejnopis přebírá nájetrrce a ostatní jsou urěeny pro pronajírnatele.

Čt. xt

Tato smlour'a nabývá platnosti dnem jejího podpisu snr]uvními stranami'

Čt.xrt
Smluvní strany po pr'ečtenítéto snrlouvy prohlašrrjí, Že sjejírn obsahem scluhlasí a že
tato snrlouva je shoclným projevem jejich váŽné a svobodné vůle, a rra důkaz toho připojují
sr,é podpisy.
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Pozenrkový ťond Českérepubliky
Mgr,Pavei Svoboda
vedottcí územníhopraeoviště Liberec
pronajínlatel
rl

ti

ri

i
I

tb'
I,Li

AGRO RUBÍN a.s.

ing. Vladimír Pelant * předseda představenstva
n($emce

V i,iberci dne
; j.'

Za správnost ; Tep|'á |,{ána
ňl

1

.l i,L

t024l|1a, FSČ 130 00
.] ,,,,
.
'|íd.lp,lRlaha'3;'H9sinecká
z1siolq9ný,
Mgr.'Éavlem Svobodou, vedoucím ťtzemního pr'acoviště PF ČRv Libet:ci,
:=.rs
'r1 . l1

Nisy 6a, PSC 460 57 Liberec 3
IČ:45797O72
DIČ: CZ45797072
Zapsán v obchodním r:ejstříku vedenétn Městským soudem v Praze, odd' A, vloŽka 6664
Bankovní spojení: GEMB a.s., Liberec, čísloúčtr'r736035 7410600
(dále jen,,pronajímatel")
- na stra:rě jedné _
ádresa U

a

obclrcrdní firma:
síd1o

;
tČo:

AGRO RUBÍN a.s.

Svijanský Újezd 55 PěnčínPsČ 463 45
48292486

zapsána v obchodním rejstŤíkrr vec]eném Krajskýn soudenr v Ústí n.L', oddi1
B vložka 442
osoba oprár'něná jeclnat za právnickou osobtt : Pelarrt Vladímír lrrg., přeclsecla předr^tavenstva
(dá1e

jerr''nájenrce'')

- na stratrě drulré _

uzavírajítento

dodatek č. 3
k nájemní smlouvě č. 1151\06/41
CI.I
Sm1rrvní strany rrzavřely cine 14'8.2006 nájemní stnlouvu
-2, (dále jerr ''smioLlva'')'

dodatkrr ě.1

č. 115N06i41 - ve

zněllí

Čt.rr

l. Po

vzájemné dohodě smluvních stran se zpřetlměfu nájmu k 1.10.2008
vyjínajínásledující rtemovitosti, lrteré byly sloučeny do pozemkové parcely
.č. 48/1 o ví'měře

obec

Vlastibo
Vlastibořice

kat. rizemí
Vlast boř'ice
Vlast bořice

8497 mx

druh evidence

KN
KN

parcela č. Výměra

druh pozemku

m2

4811

11793

1Á<
1ŤJ

704

Oqt

Zaslavěná p1ocha

2. Př"edrnětenr ná mu zůstáv
řerozdělení p'č. 48/1 t]Ie Gl,
druh evidence
parcela č.,, Výměr:a
Soběslavice
V1astibořice

Soběs1avice

Vlastíbolice

KN
KN

472
(rrove

vytv'CP zp.ě,4811

Vlastibořice

KN

Viastiboř'ice

Vlastibor*ice

KN

Vlasiibor'ice

Vlastibořice

I(N

V1astibořice

48/i3

(nově

\ytv'GP z p'č.48l1

druh

8440

J)i)

Ost.plocha

522

Ost.plocha

308

Zastavéná
locha

406

48/14 fuove
lytv,cP zp,ě'48ll
1Ct-.t

o nemovitosti:

ozemku
olrrá pťrcla
Ost,plocha

nl2

48/1

h

1

BŤ-' "'

Celkem pronajato

b

lratastrálním úzerníSoběslavice 406

v

t4!}

m2

mI'
a v katastrálním izemíVlastibořice 13805 m" tj'eelkem
PF ČR ria předrrrět
Výpis ze sottboru popisnycli informací katastru nemovitostí zďatabáze
náJ*u tvoří přílolru e ._t, která je neciílnou součástítohoto dodatkr'r'
jasti pieaměhr nájrrru trově vytvořených pč. 48/1, p'č' 48/13
GraÍ']cké znitzn,.nění
je nedilnou součástí tohoto clociatku'
ap.č,.48l14v k.ťr. Vlastibořiee. tvoří přílohu č. 2, která

-

Čt. nl

ve výši
Na zálcladě smlottvy je rrájemce povinen platit prorrajímateli ročnínájemné
Kč (slovy : Devětti sícčtyřistadvacet korun českýcir)'

g 420,-

rrvedené v č1' II tolroto
Smluvni strany se dohodiy na ton, že s ohleclern na skutečnosti
9490,_ Kě (slovyl
dodatku Se nově .tunovuje oys. ročnílronájemrréiro Ra částku
*
příloha č' 2' kter:á je nedílnou
DevěttisícčtyŤistadevadesáttorrrn českýclr) výpočet viz
je v ciůslec{ktl přislorrčeníp.č" 145
sorrčástítohoto dodatku. Rozdíl ve vyši ročtrího nájemného
v k'ú' Vlastibořice s odLišnou Cenou do p.č' 48l1 a následným zprťir'rrěrováním
a zaokr'ouhlením.

je

K 1,10.2008

povinen zaplatit částku 942t!._ Kě (slovy:
české)- výpočet viz přílolra č. 3, která je rreclílrrorr

nájernce

Der'ěttisíočtyřistadvacetityři koruny
součástítolrotcl doc1atku.

čt. v
Tento dodatek rrabývá ťrčinnostidnetrr 1'10'2008'

Čt.vt

má p1atrrcrst originálir'
Tento ciodatek je rylrotoven ve 3 stejnopisech, z rrichž kaŽdý

1

pronajírnatele'
stejnopis přebírá nájemce a ostatní jsou určeny pro

Čt. vu
s jelro obsahem souhlasí a že
Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují' Že
připojrrjí své pocipisy'
je shodnýrri proi"u"á í":i"t' vážtéa svobodrré vů1e, a na důkaz toho
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AGRO RL]RÍN a.s'
Pelant Vladimír Ing. _ jeclnatil

Pozemkový tbnci Českéreprrbliky
vedoucí územníhopracoviště
Mgr:. Pavel Svobocla
pronajímatel' '.' :'l '. .;.
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Za správnost; Faltus Jan
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