
OBEC VLASTIBORICE
Vlastibořice 23' 463 44 Sychrov I inÍb@vlastiborice.cz ] www.vlastiborice'cz I Tel.:+420485 146 025

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice,

konaného dne25.02.2015 v kulturním domě ve Vlastibořicích

Přítomni : viz prezenění listina

ověřovatelé zápisu: Blanka Menclová, Pavel Zeidler
Zapisovatel: ZuzanaPetráěková

Program:

1. Přivítaní, volba zapisovatele a ověřovatelů.
2. Kontrola usnesení z posledního zasedáni.
3. Výsledky hospodařeď k 31.12.2014.
4. Schválení výsledku inv entaizace za rok 20 1 4.
5. Zptáva o finančďm hospodďení DSo MikroregionJizerazarck2014.
6. Pronájem bytu č.3 v DPS Vlastibořice.
J. Jedtací řád zastupitelstva obce Vlastibořice.
8. Schválení jednotné výše nájemného obecních bytů.
9. Navýšení nájemného z obecních bytů o I2oÁ od měsíce 3/2015.
10. Dotační tituly, aktuální.
1 1 . Směrnice odpadového hospodiířství.
12. ostatní informace zobce.
13. ostatní a diskuze.
74. Závěr.

Ad. I
Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.

Starosta obce přivítal přítomné a hosty.

Zapisov atel em b yl a zv olena Zuzana P etráčková.
ověřovatelé zápisu: Blanka Menclová, Pavel Zeidler

Ad.2
Kontrola usnesení z posledního zasedání.

Přijatá usnesení ěíslo 41 - 46ll20I4 byla splněna.



Ad.3
Výsledky hospodaření k 31.12.2014.

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery

4.677.394,57 Kč
1.078.566'08 Kč
2.555.503.00 Kč
3.960."185,09 Kě

Příjmycelkem

Výdaje:
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje

: 12.272.248,74Kč

4'172.662,97 Kč,
4.09I.523,57 Kč

(po konsolidaci)

Výdaje c elkem : 8.264.186'54 Kč (po

Zůstatek na běŽném účtu činil k3l.12.2014
Zůstatek na účtu ČNg oinil k3l.12.2014

Zůstatek na běŽném účtu k 25.2.2015 činil
Zůstatek na účtu ČNg einit k25.2.20I5

Ad.4
Usnesení číslo 1/2015.

konsolidaci)

5.571.l13'87 Kč.
46.959'70 Kč.

5.936.051'75 Kč
56.014'10 Kč.

Dle 
',Pliínu 

inventur na rok 2014* ze dne29.I0.20l4byly zahájeny činnosti inventurní
komise 2.L.2015 a ukončeny dne 23.I.20I5.

Shrnutí všech oodstatnÝch skutečnosti :

K naplnění $ 8 odst. 3 písm. d) vyhl. 27012011 obec Vlastibořic e požádala dne 3.l2.2OI4
Katastrální úřad pro Liberecký kraj o vydtání výpisu z katastru nemovitostí se stavem k datu G

31.12.2014.
Tento úkon je osvobozen od správního poplatku.

K naplnění $ 7 odst. 1 vyhl. 27012011 obec Vlastibořice požádala dne I8.I2.2014 o potvrzení
o počtu akcií SVS, a.s. Se stavem ke dni 3I.I2.20I4.
originál potvrzení ze dne 5.I.2015 je přiložen u Inventurního soupisu ě. 10 ( inventurní
soupis k finaněnímu majetku).
Jedná se o akcie na jméno a nejsou veřejně obchodovatelné.

Yyřazennebyl žádný majetek obce.

Na inventurních soupisech jsou uvedeny v členění kódy zjištění: 01 _ 04 a I0 _ 12'
01 Řešení schodků a mank _ nebyly zjištěny.
02 Řešení inventarízačních přebytků a jejich ocenění - nebyly zjištěny.
03 Změny odpisových plrínů _ odpisové plrány byly vygenerovány dle stanovené

předpokládané doby použivéniDM bod 5.5.1. ČÚs zos, viz příloha č.l ke směrnici č.
I l20I I,,o odepisovaní dlouhodobého maj etku".



04 Řešeď návrhů na opravné položky majetku - žádnénávrhy nebyly podrány
10 Řešení oP k pohledávkám nad réttnec pr"dpi',' - žádnénávrhy 

".-uýry 
poá*y

11 Schválení odpisů a pohledávekazávazk.ů_ návrhy nebyly podány
12 Doplnění závazki z úroku z prodlení a penále, tvorba Íezerv _ p. Iftěil Marian
Dluh činí na nájemném za 5 _ I2l20I3 ve výši 19.160 Kč t opravné položky za
neuhrazené nájemné zar.20I3 a2014 ve výši 9.340,50 Kč.
Bude předríno k soudnímu vymáhání.

Informace o zjištěních v pruběhu inventarizace dle inventurních soupisů:
Z inventumích soupisů vyplyvají zjištění v ělenění na kódy 05 _ 09.

05 Zbýný majetek
5.1. Návrhy navyřazení majetku
- likvidací _ návrhy nebyly podány
- prodejem _ prodej parcely, určené k zastavění v části obce Jivina, p.ě. 543lI a 53618
byl vývořen nový pozemek p.č. 543ll o celkové vyměře 2 000 m2 v k.u. Vlastibořice

- prodej parcely, určené k zastavění v ěásti obce Jivina,p.ě. 56218,
z pozemku odděleno I 609 m2 avzn7kl tak nový pozemek č.562125.

06 Návrhy změn využití majetku _žádné návrhy nebyly podány
07 Upravy plránu oprav audržby a pltínu investic _ plánovaná rekonstrukce Změnauživění

a stavební úpravy části kultumího domu obce Vlastibořice.
08 Návrhy na zajištění výnosů z majetku _ navýšení nájemného z obecních bytů bude

proj ednáno na zasediíní zastupitelstva obce Vlastibořic e dne 25.2.2OI 5
09 Návrhy na zajištění ochrany majetku - návrhy nebyly podány.

Zastupitelstvo obce Vlastibořice bere na vědomí výsledky inventarizace majetku a
závazki sestavené ke dni 3l.I2.20I4 a výsledky souhlasí.

7 hlasů ANO"

Ad:5
Usnesení číslo 2/2015
Zpráva o finančním hospodaření DSo Mikroregion Jizera za rok2014'

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zprávu o finančním hospodďení DSo Mikroregion
Jizerazarok2014. Zprávao finančním hospodďení DSo MikroregionJízerazarok2Ol4
byla zveřejněna na uřední desce i na EL úřední desce obce dne 17.2.2Ol5.

7 hlasů ANo

Ad.6
Pronájem bytu č.3 v DPS Vlastibořice.

Pan starosta přítomné informoval o žádostech,týkajici se obsazení býu č.3 v DPS
Vlastibořice. Bude projednríno na další pracovní schůzce zastupitelstva obce.



Ad.7
Usnesení číslo 3/2015
Jednací řád zastupitelstva obce Vlastibořice.

Zastupitelstvo projednalo a schválilo Jednacířádzastupitelstva obce Vlastibořice' který je
přílohou tohoto zápisu.

7 hlasů ANo

Ad. 8 a ad.9
Usnesení číslo 4/2015
Schválení jednotné výše nájemného obecních bytů.
Naýšení nájemného z obecních bytů a bytů v DPS o 12oÁ od měsíce 3l20t5.

Zastupitelstvo projednalo a schválilo jednotnou výši nájemného ve všech obecních domech
azároveřl souhlasilo s navýšením nájemného v obecních bytech i v byech DPS Vlastibořice,
s účinností od měsíce března2Ol5 do konce roku 2015 (10 měsíců) o I2Yo, a to následovně:

Vlastibořice čp.9 DPS Vlastibořice po zýšení o I2%o ěinízam2
Vlastibořice čp.15 jednotná výše po zvýšení o I2oÁ činí zam2
Vlastibořice ěp.23 po zvýšení o 12%o ěiní zam2
Vlastibořice čp.53 jednotná výše po zýšení o l2Yo činí zam2

4d.10
Usnesení číslo 6/2015
Dotační tituly, aktuální.

Pan starosta přítomné informoval o moŽnosti dotace na zefektivnění svozu odpadů, zejména .
bioodpadů (separace). MoŽnost dotace od Ministerstva Životního prostředí, kdy obec
v konečné fazi včetně zpracování uhradí I0%o náklaďů a zbylých 90%MrŽP. Termín na podání
Žádosti je do 15.3.2015. Zastupitelstvo obce souhlasilo s podáním žádosti o tuto dotaci.

7 hlasů ANo

4d.11
Směrnice odpadového hospodářství.

Nová odpadová vyhláška byla předložena, ale ne zcelaúplná, neboť není možné určit
jakým způsobem bude komunální odpad tříděn na jednotlivé složky, a týo dále tříděny,
sbírány a svžňeny.

34'- Kč
40,- Kč
63,- Kč
43,- Kč

7 hlasů ANo



Ad.t2
Ostatní informace z obce.

,/ Usnesení číslo 5/2015
Zastupitelstvo projednalo a schválilo přihlášku do SMo České republiky.

7 hlasů ANo

'/ Vodovod _ StaV, výběrové řizení- veškeré informace zveřejněny ve Zpravodaji obce _
únor 2015. Bude zveřejněn harmonogram prací.

'/ Aktuální stav rekonstrukce kulturního domu ve Vlastibořicích _ obklad budovy bude do
212015 hotov.

'/ Pan starost a pozval přítomné na brigádu, která se bude konat dne 27 .3.2OI5 od 9 do 12
hodin ve Vlastibořicích, Jivině a v Sedlíšťkách (úklid' výsadba stromů). Sraz v 8,30 hodin
u oÚ Vlastibořice.

'/ Dopravně bezpečnostní řešení v obci _ parkování, přechody pro chodce, svislé i
vodorovné značení_ bude posouzeno odborníky.

{ Kvalitněj.ší fungovríní veřejného osvětlení v obci _ pasportizace, provedená odbomou
firmou. Úspornější LED světla, ovládáni Vo na dálku'Nabídky ódborných firem. Rozšířit
osvětlení dle norem a požadavků pasportizace. Poté bude probíhat veřejnouzakázkou
výběrové řízení.

'/ Účelové granty na podporu práce s dětmi, spolkovou činnost, kulturu a sportovní činnost
v obci - připomínáme termín na podríní žádostí do 3 1 .5 .20 1 5 .

'/ Fotograťrcká soutěŽ _ připomenutí - viz str. 15 Vlastibořického zpravodaje _ únor 2015.
Fotografie budou prezentovány v prostorách oÚ, KD a DPS Vlastibořice _ putovní
výstava'

4d.13
Ostatní a diskuze.
Bez diskuse.

4d.14
Závér.

Ve Vlastibořicích : 27 .02.20I 5

tanislav Bittner _ místostarosta

Zapisovatel: Petráčková Zuzana

ověřovatelé: MenclováBlanka

Zeidler Pavel


