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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice,

konaného dne 29.10 .2014 v kulturním domě ve Vlastibořicích

Přítomni: viz prezenční listina

ověřovatelé zápisu: Stanislav Bittner, Blanka Menclová
Zapis ov atel : Zuzana P etráčková

Program :

1. Přivítání' volba zapisovatele a ověřovatelů.
2. Kontrola usnesení z posledního zasedání.
3. Výsledky hospodaření k 30.9.2014.
4. Složení slibu nově zvolených zastupitelů.
5. Volba stárosty a místostarosty a předsedů Íinančního a kontrolního výboru.
6. Společné programové prohlášení zastupitelstva obce.
7. Informace o prodeji pozemků a směně pozemků
8. Výběrov é Íízení na zametací stroj.
9. Postup prací na KD Vlastibořice.
10' ostatní informace z obce.
1 1. ostatní a diskuze.
12. Závěr.

Ad. I
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
Předsedající určil ověřovateli zápisu Blanku Menclovou a Stanislava Bittnera a
zapisovatelem Zuzanu Petráčkovou. K návrhu nebyly Vzneseny žádné
protinávrhy.

Zasedání Zastupitelstva obce Vlastibořice bylo zahájeno v 19:00 hodin
dosavadním starostou obce Ing' Martinem Beksou (,,dále jako předsedající"),
kteý přivítal přítomné.



Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce předano osvědčení o
zvolení členem zastupitelstva podle $ 53 zákona 49Il200I Sb., o volbách do
zastupitelstev a o změně někteqych zákonů v platném znění.
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se
v souladu s $ 91 odst. I zákona č. 12812000 Sb., o obcích (obecní zÍízení),
v platném znění, konalo do 15dnů ode dne uplynutí lhůty pro podaní návrhů
soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 25.10.2014,
žáďný návrh nebyl podrín).
Informace podle $ 93 odst. I zékona o obcích byla na úřední desce obecního

úřadu Vlastibořice zveřejněna v souladu se zákonem po době nejméně 7 ďn| ato
od 22.10.2014 do 30.10.2014. Současně byla zveřejněna na ,,elektronické
úřední desce".
Předsedající schůze dáIe zprezenění listiny přítomných členů zastupitelstva
(příloha zápisu č.1) konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z
celkového poětu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné ($ 92 odst.3 zákonao obcích).

Schválení programu:

Předsedaj ící seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou
předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední
desce. K náVrhu programu nebyly Vzneseny návrhy na doplnění. Před
hlasováním dal předsedaj ící možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

IÝávrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vlastibořice schvaluje následující program ustavujícího
zaseďání.

Program :

1. Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatelů.
2. Kontrola usnesení z posledního zasedání.
3. Výsledky hospodaření k 30.9.2014.
4. Složení slibu nově zvolených zastupitelů.
5. Volba starosty a místostarosty a předsedů finančního a kontrolního výboru.
6. Společné programové prohlášení zastupitelstva obce.
7. Informace o prodeji pozemků a směně pozemků
8. Výběrov é Íízení na zametací stroj.
9. Postup prací na KD Vlastibořice.
10. ostatní informace z obce.
1 1. ostatní a diskuze.
12. Závěr.



Výsledek hlusovdní: Pro: 7 hlasů ANo Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2412014 bylo schváleno.

Ad.2
Kontrola usnesení z posledního zasedání.
Přijatá usnesení číslo 18 - 23l20l4byla splněna.

Ad.3
Výsledky hospodaření k 30.9.2014.

Daňové přtjmy
Nedaňové přrjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery

3.407 .066'58 Kč
842.685,93 Kč

2.555.503,00 Kč
183.130'00 Kč

Příjmycelkem:

Výdaje:
Běžné vydaje

6.988.385'51 Kč

3.528.393,55 Kč
79.291'00 KčKapitálové

Výdaje c e 3.607.684'55 Kč

Zůstatek na běžném účtu činil k 30.9.2014 3.817.949,13 Kč.

Ad.4
Složení slibu členy zastupitelstva.

Předsedající v souladu s $ 69 odst. 2 zákona o obcích vyzva| přítomné členy
zastupitelstva ke složení slibu.
Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že
odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik
mandátu ($ 55 zákona č.49112001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o
změně někteých zákonů,, v platném znění).
SloŽení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v $ 69 odst. 2
zákona o obcích,,Slibuji věrnost České republice. Slibuji na SVou čest a
svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě,v zqmu obce Vlastibořice
ajejích občanů ařídit se Ústavouazákony České republiky." ajmenovitě
vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova ,,slibuji"
a podpisem na připraveném archu ( příloha zápisu č.2)



Ad. 5
Volba starosty a místostarosty a předsedů finančního a kontrolního qiboru.

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné
návrhy nebyly Vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla ďána
možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko vzneseno nebylo.

IÝóvrh na usnesení:
Zastupitel stvo obce Vlastibořice schválilo zvolení j ednoho místostaro sty.

Výsledek hlasovdní: Pro: 7 hlasů ANo Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 25l20l4 bylo schváleno.

Urěení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
neuvolnění:

Předsedající dále nawhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako
neuvolněná ve smyslu $7l o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před
hlasováním byla ďána moŽnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žáďné stanovisko sdělenó nebylo.

a

I

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Vlastibořice v souladu s $ 84 odst. 2 písm. k) zákona o
obcích určuje, že pro výkon funkce starosty nebude člen zastupitelstva
dlouhodobě uvolněn.

Výsledek hlasovdní: Pro: 7 hlasů ANo Proti: 0 Zdrželi se: 0
[Jsnesení č. 26/2014 bylo schváleno.

Určení způsobu volby starosty a místostarosty:
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak' probíhá volba.
starosty a místostarosty veřejně hlasovaním. Změnu způsobu hlasování musí
schválit zastupitelstvo. Žádné návrhy nebyly podány.

IÝóvrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Vlastibořice schvaluje způsob volby starosty a místostarosty
veřejným hlasováním.

Výsledek hlasovúní: Pro: 7 hlasů ANo ProÍi: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 27l20l4 bylo schváleno.



Předsedaj ící ďáIe upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení,
případně po nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě
místostarosty. o jednotliqých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém
byli nav rženi, přiče mž po platném zvolení konkrétního kandid áta již nebude
v hlasování pokračováno.

Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:
Předsedajícívyzval členy zastupitelstva k podávéní návrhů na funkci starosty.
Byly podány následující návrhy:
Clen zastupitelstva Dušan Koutník navrhl zvolit do funkce starosty Ing. Martina
Beksu' Před hlasováním byla ďánamožnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žaane stanovisko sděleno nebylo.

Nóvrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Vlastibořice volí starostou Ing. Martina Beksu.

Výsledek hlasovúní: Pro: 7 hlasů ANo Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2812014 bylo schváleno.

Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:
Předsedaj ícI vyzval členy zastupitelstva k poďávání návrhů na funkci
místostarosty. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva
Ing. Martin Beksa podal návrh na funkci místostarosty pana Dušana Koutníka.
Pan Dušan Koutník se této nominace vzdal ve prospěch pana Stanislava
Bittnera, kterého navrhl na funkci místostarosty obce.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žaďne stanovisko sděleno nebylo.

IÝávrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Vlastibořice volí místostarostou Stanislava Bittnera.

Výsledek hlusování: Pro: 7 hlasů ANo Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2912014 bylo schváleno.

Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:
Předsedající úvodem tohoto budu informoval o povinnosti zřídit finanční a
kontrolní výbor [s 1 17 odst.2 a $ 84 odst. 2 písm.l) zákona o obcích], neboť
funkční období vyboru předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem
původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, kte.y musí
být lichý ($ 117 odst. 3 zákona o obcích)' přičemž finanční a kontrolní qfbor
musí mít nejméně tři členy ($ 119 odst. 7 zákonao obcích). Čl.''y výboru
mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může



být jen člen zastupitelstva ($ 117 odst. 4 zákonao obcích). Členy kontrolního
nebo finančního ýboru nemůže bý starosta, místostarosta, ani osoby
zabezpečujícírozpočtové a účetní práce na obecním uřadu ($ 119 odst. I zákona
o obcích).

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo ťrnanční ýbor a kontrolní v'ýbor,
přičemž karŽďý z nich bude mít tři členy.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Vlastibořice zřízuje finanční výbor a kontrolní výbor. oba
výbory budou tříčlenné.

Výsledek hlasovdní: Pro: 7 hlasů ANo Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 30l20l4 bylo schváleno.

Volba předsedy finančního výboru:
Předsedaj ící vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy
finančního qfboru. Byly podány následující návrhy: Č1e'' zastupitelstva Zdeněk
Sluka navrhl zvolit do funkce předsedy finančního qiboru Dušana Koutníka.
Před hlasováním byla dánamožnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit

L:

své stanovisko. Zádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh na usnesení"
Zastupitelstvo obce Vlastibořice volí předsedou finančního qiboru Dušana
Koutníka.

Výsledek hlasovúní: Pro: 7 hlasů ANo Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3Il20I4 bylo schváleno.

Volba předsedy kontrolního qýboru:
Předsedaj ící vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy
kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy: Č1e.' zastupitelstva Pavel
ZeiďIer navrhl zvoIit do funkce předsedy kontrolního qýboru Ing. Jana Koreně.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žaane stanovisko sděleno nebylo.

Nóvrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Vlastibořice volí předsedou kontrolního ýboru Ing.Jana
Koreně.

Výsledek hlusovdní: Pro: 7 hlasů ANo Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 32l20l4 bylo schváleno.



Volba členů finančního a kontrolního výboru:
Předsedaj ícívyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního
výboru a finančního qýboru. Byly podany následující návrhy. Čl..'
zastupitelstva Ing. Jan Koreň navrhl zvolit členem finančního výboru Zďeřka
Sluku a Pavla Svačinku. Čle.' zastupitelstva Dušan Koutník navrhl zvolit
č l enem kontrolního ýboru Pavla Zeidler a a Zďeři<tl Linko vou'

Nóvrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Vlastibořice volí členy kontrolního výboru Pavla Zeidlera
a Zďeřig Linkovou

Výsledek hlasovdní: Pro: 7 hlasů ANo Proti: 0 Zdrželi se: 0
[Jsnesení č. 33l20r4 bylo schváleno.

]Ýávrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Vlastibořice volí členy finančního výboru Zďeřka Sluku a
Pavla Svačinku.

Výsledek hlasovúní: Pro: 7 hlasů ANo Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č:3412014 bylo schváleno.

Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva:
Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s $
72 zákona o obcích anařízení vlády č.3712003 Sb., o odměnáchzaqýkon
funkce členům zastupitelstev, v platném znění, poskytována měsíční odměna ve
výši 460 Kč , a to ode dne 1 .lI.2014. Předsedající navrhltéž měsíční odměnu
zaýkon funkce místostarosty obce ( 5 77 odst. 2 zákona o obcích) . Před
hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podríny žádné návrhy a občané
obce neup latnilí žádná stanoviska.

IÝóvrh na usnesení:
Zastupítelstvo obce Vlastibořice v souladu s $ 72 a $ 84 odst. 2 písm. n) zikona
o obcích stanoví odměnu zaýkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva
obce ve ýši 460 Kč měsíčně. odměna bude poskytována ode dne 1 .1l.2014.

Výsledek hlasovdní: Pro: 7 hlasů ANo Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3512014 bylo schváleno.



Nóvrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Vlastibořice v souladu s $ 72 a $ 84 odst. 2 písm. n) zákona
o obcích stanoví odměnu zaýkonfunkce starosty jako neuvolněného člena
zastupitelstva obce ve výši 12.000 Kč měsíčně. odměna bude poskytována ode
dne 1 .1,1.2014.

Výsledek hlasovóní: Pro: 7 hlasů ANo Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 36/2014 bylo schváleno.

IÝávrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Vlastibořice v souladu s $ 72 a $ 84 odst. 2 písm. n) zákona
o obcích stanoví odměnu zaýkon funkce místostarosty jako neuvolněného
člena zastupitelstva obce ve ýši 7.509 Kč měsíčně. odměna bude poskyována
ode dne 1.11.2014.

Výsledek hlusovdní: Pro: 7 hlasů ANo Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 37l20l4 bylo schváleno.

Předsedající dále navrhl' aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu
s $ 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37l2OO3 Sb., o odměná ch zavýkon
lunkce členům zastupitelstev, v platném zněni, poskytována odměna zavýkon
funkce předsedy ve výši 880 Kč a člena qiboru zastupitelstva ve Výši 570 Kč,
a to ode dne 1 .II.2014. Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva podány
žáďné návrhy a občané obce neuplatniLi žádná stanoviska.

IÝávrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Vlastibořice v souladu s $ 72 a $ 84 odst. 2 písm' n) zákona
o obcích stanoví odměnu zaýkon funkce předsedy qiboru zastupitelstva ve
výši 880 Kč měsíčně. Za funkci člena výboru zastupitelstva ve r1Íši 570 Kč.
odměna bude poskytována ode dne 1 .II.2Ol4.

Výsledek hlasovóní: Pro: 7 hlasů ANo Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3812014 bylo schváleno.



Ad. 6
Společné programové prohlášení zastupitelstva obce Vlastibořice.

Y ážení spoluobčané, představuj eme vám společné programové prohlášení
zastupitelstva obce Vlastibořice na období 2OI4 - 2018:

nÁvrcovÝ snzxAM HLAvNÍCH PRIoRIT

Zvýšení dopravní bezpečnosti v obci

_ po dokončení rekonstrukce vodovodního řadu ve Vlastibořicích prodloužit
oběma směry chodník pro pěší;

- obnovit a doplnit svislé i vodorovné dopravní značení v obci (zejména
přechody pro chodce);

- osadit na stávající stožélry informační tabule s ýzvou o dodrŽov ání snížené
rychlosti při průjezdu obcí.

Podpora společenského života v obci včetně konání kulturních a
sportovních akcí

- pokračovat v účasti na pořádaní jižtraďičních kulturních a sportovních akcí
konaných v obci;

- začít aktivně, pravidelně a efektivně využívat kultumí dům (provoz dětské
klubovny' pracovní dílny, stolní tenis, cvičení nejmenších dětí, apod.),
více podporovat konání dalších kulturních a společenských akcí;

- podporovat činnost dramatického kroužku a tvůrčí dílny;
- podpořit obnovu činnosti divadelního spolku,,Hlavou dolů" včetně potáďání

divadelních představení;
- aktivní podpora spolků v obci (dobrovolní hasiči Vlastibořice, Sokol
Vlastibořice' Jívina klub' ..);

- pokračovat v podpoře formou grantů a účelových dotací z obecního rozpočtu;
- obnovit provoz restaurace v Kulturním domě.

Sportovní areá|y v obci včetně technického zázemí

- vybudovat za fotbaloým hřištěm ve Vlastibořicích víceúčelové hřiště
(volej bal, nohej bal, tenis, basketbal), zrekonstruovat povrch fotbalového
hřiště a souvisejících konstrukcí' zrekonstruovat a modernizovatvodní náďrž
na plnohodnotné koupaliště s důrazem na udržení kvality vody;

- vybudovatnaJivině víceúčelové hřiště včetně příslušenství (tenis, volejbal,
nohejbal), osázetplochy prostranství zelení. dokončit odvodnění celé lókality,
rozšířit osvětlení plochy, včetně realizace osvětlení sportovních ploch;



- určit a podporovat správce těchto areálů a přispívat na údržbu aprovozvčetně
technický ch zázemí.

Obnova a údržba stávající infrastruktury a obecních objektů v obci včetně
jejich modernizace

- dokončit finální souvrství komunikace na Jivině, zrekonstruovat cestu do
,,Kotle" na Jivině, zrekonstruovat po provedení vodovodu komunikace
za Kulturním domem ve Vlastibořicích, trvale udržovat stávající obecní
komunikace v obci;

- zrealizovat cyklostezku včetně stromořadí vedoucí z Vlastibořic do Sedlíštěk;
- vybudovat technický a sběrný dvůr pro uskladnění a separaci organického

a komunálního odpadu včetně přemístění stávqícího kontej'r"'orrého stání
před hřbitovem;

- pokusit se o odkoupení centrálního pozemku od stávajících majitelů
a vybudovat zde odpočinkovou zónu s přístupem ke sportovnímu areálu
a zelení;

- vybudovat stálou expozici ,,Zhístorie obce a jejího osídlení" ve sk|epních
prostorách obecního domu včetně zaj ištění souvisej ícího příslušenství
a odborného zptacování historických podkladů;

- nechat zpracovat podrobnou pasportizaci obce (přehledný soupis staveb,
komunikací, technického zaÍízení a infrastrukt 

'ry 
v obci včetně sakrálních

staveb a pomníků jako nezbytný podklad pro následné opravy audržbu
majetku obce s vazbou na připravenost jednotliqých projektů a čerpríní
dotačních titulů.

- moderni zovat auďržovatstávající obecní objekty, zejménaDPs, č.p. 15
a kampeličku včetně příslušenství;

- vytipovat a navrhnout rozšíření bezpečných parkovacích ploch v obci, 
G

zejména pro obyvatele obecních obj ektů;
- zpÍacoYat a dokončit bezúplatný převod parcel zPozemkového fondu ČR
vhodných k zástavbě občans\ymi stavbami a domy pro bydlení na záklaďě
platného územního plánu obce pro možné další využití;

- provést odvodnění lokality zarybníčkem na Jivině a zbudovat potřebnou
infrastrukturu pro áodnocení celé lokality;

- provést opravu kapliček v Sedlíšťkách ana Jivině a ďále upravit prostranství
před hřbitovem ve Vlastibořicích;

- pravidelně realizovat další drobné a nutné opravy aúdržbuobecního majetku;
- podpora aktivit vedoucích k napojení stávqícínaučné stezlq ve V1astibóri.i.h;

na jiné turistické trasy, monitoring dotačních titulů s ohledem na tato napojení,
případně i na vizi vybudování rozhledny

- úspěšně zrealizovat rekonstrukci veřejného vodovodního řadu;
ve Vlastibořicích a na Jivině včetně uvedení komunikací' zpevněných ploch
a veřejného prostranství do původního stavu.
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Provoz a chod obce

- zajistit i nadále bezproblémový chod obce včetně zajištění provozních
a správních agend obce;

- aktualizovat a doplnit něk1eré důležité dokumenty obce včetně místních
vyhlášek;

- zasazovat se a podporovat transparentnost rozhodovacích procesů v obci
(např. výběrová Íízení);

- snažit se hospodárně spravovat majetek obce a aktivně vyhledávat finanční
podporu z jednotlir.ych fondů.

Ad.7
Informace o prodeji pozemků a směně pozemků

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo na minulých zasedáních
zastupitelstva odkup části pozemku manželům Kubušovým, odkup pozemků
manŽelům Volejníko'ým a p. Miloslavu Hercíkovi.
S paní Holubovou byla projednána směna části soukromého pozemku za část
pozemku obecního na základě áotoveného geometrického plánu.

Dále starost& obce informoval přítomné o posledním volném pozemku k prodeji.

Ad.8
Výběrové Íízení na zametací stroj.

Dne 6.10.2014 proběhlo qýběrové řízení, byly předloženy 4 nabídky a 
G-vítěznou nabídkou se stala firma Unikont Group s.r.o. Praha.

Viz dokumentace Zpráva z qýběrového řízení rrZametací stroj pro obec
Vlastibořice'o.

Ad.9
Postup prací na KD Vlastibořice.

- starosta informoval přítomné o stavu Kulturního domu ve Vlastibořicích
- do konce měsíce listopadu 2014 by měla být fasáda hotová
- přeloženy návrhy vizualizace nového KD

4d.10
ostatní informace z obce.
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Starosta informoval přítomné o chystaných kulturních akcích :
- neděle 30.1 1 .2014 _ 1. adventní neděle _ rozsvícení stromečku
- sobota 6.|2.2014 od 15 hodin Mikulášská nadílka pro děti
- pátek I2.I2.20I4 od 16 hodin setkání důchodců
Informace o veřejném osvětlení obce - bude objednán servis firmy DEHES.
Zpravodaj obce Vlastibořice bude vycházet Ix za 2 měsíce
Změna od l.I.2015 - jubilanti důchodci _ věková hranice posunuta na 60 let,
dárkoqý balíček v hodnotě 500 Kč. Doposud byla věková hranice 50 let a
dárkovy balíček v hodnotě 400 Kč.

Výsledek hlasování: Pro:7 hlasů ANo Proti: 0 Zdrželise: 0
fJsnesení č. 39/2014 bylo schváleno.

Ad. 11
Diskuse

/ PanMareš vznesl dotaz, týkající se stavu kostela ve Vlastibořicích
(veřejná sbírka na opravu kostela, provést průzkum zájmuo veřejnou
sbírkq).

/ PanPánek se informoval na cestu v Jivině. Starosta obce odpověděl, že
není momentálně znátmtermín zbudování nové cesty.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 2O.10 hodin.

Přílohv zápisu:
1) Presenční listina
2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle $ 93 odst.1

zákona o obcích
4) Zpráva z ýběrového řízení ,,Zametací stroj pro obec Vlastibořice"
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MenclováBlanka Á
Stanislav Bittner W-

I Zápis byl vyhotoven ve Vlastibořicích, dne 10.II.2014

Stanislav Bittner _ místostarosta lng. Martin Beksa, starosta

Zapisovatel:.

ověřovatelé:

PetráčkováZuzana JE
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Příloha č.1

Ing. Martin Beksa

Dušan Koutník

Blanka Menclová

Stanislav Bittner

Zdeněk Sluka

Jan Koreň

Pavel Zeidler

Presenční listina ze zasedání
zastupitelstva obce Vlastibořice,

konaného dne 29.10.2014
od 18 hodin v Kulturním domě ve Vlastibořicích
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Příloha č.2

OBEC VLASTIBORICE
Vlastibořice 23'463 44 Sychrov inlo@vlastiborice.cz Iwww.vlastiborice.cz Tel.:+420485 |46025

Příloha k zápisu z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Vlastibořrce

Slib člena Zastupitelstva obce.

,,Slibuji věrnost České republice. Slibuji nu svou čest a svědomí, že
svojifunkc.i budu vykondvat svědomitě v zdjmu obce a jejích občanťt
a řídit se Ustavou a zdkony Ceské republiky."

Svým podpisem potvrzuji složení slibu.

Jméno a příjmení:

Ing. Martin Beksa

Dušan Koutník

Blanka Menclová

Stanislav Bittner

Zdeněk Sluka

Jan Koreň

Pavel Zeidler

Datum:

29 .10.2014

29 .r0.2014

29.r0.2014

29.10.2014

29 .r0.2014

29.10.2014

29 .10.2014

Podpis:

u/
. UI/k

Ve Vlastibořicích, dne 29 .I0.20L4



Příloha ě.3

OBEC VLASTIBORICE
Vlastibořice 23,463 44 Sychrov I info@vlastiborice.cz I www.vlastiborice.cz I Tel.: 485 146 025

P O ZV ANKA
na Zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, které se koná

29. října 2014 od 19.00 hodin
v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Program:

1. Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatelů.
2. Kontrola usnesení z posledního zasedání.
3. Výsledky hospodaření k 30.9.2014.
4. Složení slibu nově zvolených zastupitelů.
5. Volba stárosty a místostarosty a přódsedů finančního a kontrolního výboru.
6. Společné programové prohlášení zastupitelstva obce.
7. Informace o prodeji pozemků a směně pozemků
8. Výběrov é Íízení na zametací stroj.
9. Postup prací na KD Vlastibořice.
10.ostatní informace z obce.
1 1.ostatní a diskuze.
12. Závěr.

Srdečně Vás zve

Ing. Martin Beksa, starosta

,/-\i
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Příloha č.4

Zpráva z výběrového řízení ,,Zametací stroj
pro obec Vlastibořice"

ZarJavatel: obecVlastilrořice
Sícllo: Vlastibořice 23.463 44 Sychrov
tČ: 006 17 878

Název projektu: PoŤízeni zametaciho stroie Vlastibořice
cz.r .02 I 2.r .a0 I 1 4.2621 4

Předmět zakázky: Dodávka 1ks novélro zametacího stroje dle poŽadavků zadávncí

dokurnentace.

Datrtm zveře.inění clznánrení o zalrájeni výběrr:vólrcl řízerrí: {l. l0' 2014.

Konečné datum předktádání nabídek:22. |a.2014 do 16:00.

Seznam uchazečů, kteří vyžádali zadávací dokumentaci:
1. ALFAyARIA Group s.r.o.

2" LJnikoit Group s.r.o.

3. Arte spol. s r"o.

4, ARTE RYCHNOV spol. s r.o.

5. Agro Trnar'a s.ť"0'

ó. TESAS ToP s.r.o.

Seznam obdržených nabídek:
Cislo nabídky Uchazeě f)atunr a čas doručení

ALFAVARIA Group s.r.o. 22.10.20 4 15:10

2 Unikont Group s.r.o. 22. r 0.20 415:4.5

J Arle spol. s r.o. 22. r 0.20 4 l5:5i)

4 ARTE RYCHNOV spol. s r.o. 22.10.20 4 l5:55

Seznam uchazečů ryavaných k doplnění nabídky:
Uchazeč PoŽadar'ek Termín pro doplrrěni

G-
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V-vhodnocení jednotlivých nabídek
Jeclinýr:r htrdnotícínr kr'iterienr je rrabíciková cena s DP}{.

HodnotícÍ komise:
1 . Ing. Martin Beksa, Vlastibořice 64, 463 44 Syclrrov' nal'ozen 26. I1. 1977

?. Dr'rŠan Koutrrík
3. .Zdeněk Sltrka
4. Jan Koreri
5' Blanka Menclová

li. vturtiuořicích dne 22. l0.2014.

,9t- !,..1..,/...,.

Ing. Martin Beksa

lng. Martin Beksa
Starosta obce

Dušan Koutník
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.''' B]anka Menclová

I

Zdeněk Siuka

I
I
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'ť |:f :
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..1 . t '.1

C íslo
nabídk1'

Uclrazeč Cena bez DPH Pořadí

ALFAVARIA Group s.r.o. l.938.096._ Kč 4.

2 Unikont Group s.r.o. 1.810.I60,- Kč I

3 Arte spcll. s r.o. l.900.000'- Kč z.

4 ARTE RYCI{}{OV spol. s r.o. l'923.900._ Kč /)
-)"

_-:i-? ,,lt _,,-( dli L.t -

Stanislav Bittner
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