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Zápis ze zaseďání zastupitelstva obce Vlastibořice,

konaného dne 01.04.2015 v kulturním domě ve Vlastibořicích

Přítomni: viz prezenění listina

ověřovatelé ziryisu: Ing. Jan Koreň, Zdeněk Sluka
Zapisovatel: ZuzanaPetráčková

Program:

1. Přivítaní, volba zapisovatele a ověřovatelů.
2. Kontrola usnesení z posledního zasedání'
3. Výsledky hospodaření k 3l.03.2015.
4. Schválení účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni $ 84 odst.2 písm. b)

zákona ě.12812000 Sb. za rok2014
5. Projednání a schváleníZávěrečného účtu zatokz}I3.
6. Projednání a schválení Závěreěného účtu zarok 2014 spolu se Zprávou o přezkoumiíní

hospodařen i za r ok 20 I 4.
7. Rozpočtové opatření č.Il20I5.
8. Podání informace o obsazení uvolněných býů v DPS Vlastibořice.
9. Informace o dotaci _ Zefektivnění svozu odpadu Vlastibořice.
10. ostatní informace zobce.
1 1. ostatní a diskuze.
12. Závěr'

Ad. I
Přivítání' volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.

Starosta obce přivítalpřítomné a hosty.

Zapisov atelem byla zvo l ena Zuzana P etráčková.
ověřovatelé zápisu: Ing. Jan Koreň, Zdeněk Sluka.

Ad.2
Kontrola usnesení z posledního zasedání.

Přijatá usnesení číslo 1 - 6ll20I5 byla splněna.



Ad.3
Výsledky hospodaření k 31.03.2015.

Daňové příjmy
Nedaňové přtjmy
Kapitálové příjmy
Přiiaté transfery

l.156.219'88 Kč
247.063,72 Kě

0Kč
I.270'970,92 Kč

Příjmycelkem

Výdaje:
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje

: 2.674.254,,52Kč

1'51 1.l20,64 Kč
906.809,77 Kč

Výdaje c e l k e m : 2.417.930,41Kč

Ztstatek na běŽném účtu činil k 31.3.2015
Zůstatek na účtu ČNg oinit k 31.3.2015

5.792.517,06 Kč.
81.880'62 Kč.

Ad.4
Usnesení číslo 7/2015.
Na zasedání zastupitelstva došlo ke schválení účetní závérky sestavené k rozvahovému dni

$ 84 odst. 2 písm. b) zák.12812000 Sb. za rok2074.

Zastupitelstlu obce byly přeloženy následující výkazy:
Rozvaha - bilance
Yýkaz zisku a ztráty
Příloha
Inv entarizaěni zpr áv a zpr ac ov aná dl e vyhl ášk y 27 0 l 20 I 0 Sb .

Zprávy o výsledcích finanění kontroly

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.
Záv&ečný úěet obce zarok2}I4

Příjmy za rok 2074 16.012.248,7 4 Kč
Výdaie zarok2jl4 12.064.186,54 Kč

Příjmy převýšily výdaje o 4.008.062'20 Kč.

Podstatnou část příjmů činily příjmy z prodeje pozemků 2.389.653 Kč.
Dále poskýnuté dotace na zatepIení KD Vlastibořice ve výši 1.992.672'08 Kě
A na pořízení zametacího stroje obci ve výši 1.658.844 Kč.

Změny na majetkových účtech jsou podrobně popsrány v Příloze účetní závěrky.



Usnesení:

Zastupitelstvo obce Vlastibořice schvaluje dle ustanoveni zékona č. 12812000 Sb., o obcích
v platném znění $ 84 odst.2 písm. b) ,,účetní závěrku obce sestavenou k rozvahovému dni
3L.12.2014.

6 hlasů ANo
1nepřítomen

Ad.5
Usnesení číslo 8/2015
Projednání a schváleníZávérečného účtu za rok2013.

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo ,,Závěreěný učetza rok 20l3" s vyjádřením
souhlasu s celoroěním hospodďením a tobezvýhrad. Návrh ,,Závěreěného úětu zarok
2013*, včetně výkazuFlN 2-12 byl zveřejněn na uřední desce i na EL uřední desce obce
dne 17.3.2014.

6 hlasů ANo
1 nepřítomen

Ad.6
Usnesení číslo 9/2015
Projednání a schváleníZávérečného účtu za rok2014.

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo ,,Závěteěný uěet zarok2}I4" s vyjádřením
souhlasu s celoročním hospodďením s výhradou' Návrh ,,Závěreěného úětu zarok20l4",
spolu se ,,Zprávou o přezkoumání hospodaÍeni zarok2014", včetně výkazu FIN 2-12 byl
zveřejněn na uřední desce i na EL uřední desce obce dne 16'03.2015.
Přijaté opatření: řádně zapisovat zapisy ze zasedání zastupitelstva obce. G

6 hlasů ANo
1nepřítomen

Ad.7
Usnesení číslo 10/2015
Rozpočtové opatření č. 1l20ls.

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Rozpoětové opatření č.Il20L5.

Příjmy budou navýšeny o 600.000 Kč.
Výdaje budou navýšeny o 600.000 Kč.

Rozpočtové opatření ě.Il20I5 je přílohou tohoto zápisu.

6 hlasů ANo
1nepřítomen



Ad.8
Podání informace o obsazení uvolněných bytů v DPS Vlastibořice.

Vedoucí DPS Vlastibořice paní Blanka Menclová informovala přítomné o obsazení
bytů v DPS Vlastibořice. Byt č. 3 obývají od22.3.2015 nové nájemnice paní Valentýna
a Iva Pačesovy.
Byt č. 32 bude obsazen p. Josefem Kubátem, a poslední volný b).t č. 34 je nutné vymalovat,
a rovněž je o něj zájem.

Ad"9
Informace o dotaci _ Zefektivnění svozu odpadu Vlastibořice.

Pan starosta informoval přítomné o dotaci Zefektivnění svozu odpadu Vlastibořice.
Žádosto dotaci včetně dokumentace byla podána v limitu.
Zhruba 3 měsíce má Ministerstva Životního prostředí na vyhodnocení, nežobdržíme
informaci, zda jsme jako žadatelé o dotaci uspěli, a dotaci ve výši 90oÁ ob&žíme.

4d.10
Ostatní informace z obce.

'/ Čpz _ elektřina: pan starosta informoval přítomné o akťuálním stavu dodávky
elektrické energie doVlastibořic' o kalamitním stavu na páteřním přivaděči do obce.
Telefonní kontakt na linku Črzie 840 850 860.

'/ Rekonstrukce vodovodu _ aktuální stav, výběrové Ťizení_ veškeré informace budou
zveřejněny ve Zptavodaji obce _ duben 2015.
Harmonogram prací - počátek dubnďkvěten 20 1 5. Dokončení září 2015 .

'/ Velikonoční teniska 2015 - akce se přesouvá z důvodu nepříznivého počasí z termínu
4.4.2015 na 11.4.2015, případně v trvání nepříznivého počasí bude přesunuto na májové
volné dny. Info v místním rozhlasu a na vývěskách obce Vlastibořice. G

'/ Les obce Vlastibořice _ vykáceno. obdrŽeli jsme příspěvek od KÚLK na hospodaření
v lesích, na obnovu' zajištění a výchovu porostů v celkové výši 107.912 Kč.

'/ Dopravní řešení - dopravně bezpečnostní řešení v obci _ parkování, přechody pro chodce,
doplnění svislého i vodorovného značení _ bude posouzeno odborníky.
Projekt - pasportizace.

'/ Veřejné osvětlení - stále se opakující stav. Posouzení stavu Vo obce. Postupná výměna
za LED osvětlení (úspora).

'/ Nájemné obecních býů od l.3.2015 _ aktuální stav. Informace a přehled o cenách
zabéžný m2 v okolních městech a obcích. od r. 2016 smlouvy na dobu neurčitou.

'/ Plánované stavební úpravy nájemních b}'tů _ kampelička a Vlastibořice čp.15.
'/ Kulturní dům ve Vlastibořicích _ slavnostní otevření bude spojeno s prezentací ťotografii

ve fotografické soutěŽi.
'/ Restaurace _ pronájem. Současný nájemce p. Kotrba přestal plnit smlouvu, nevaří.
'/ Čarodějnice - pálení proběhne ve čtvrtek 30.4.2015 na ou"yt<tych stanovištích

ve Vlastibořicích, v Jivině a v Sedlíštkách'
'/ Dopravně bezpeěnostní řeŠení v obci _ parkování, přechody pro chodce, svislé i

vodorovné značení _ bude posouzeno odborníky.



Pan starosta navrhl zakoupit pro obec Vlastibořice diaprojektor - moŽnost promítání
během zasedání zastupitelstva obce.
Účelové granty na podporu práce s dětmi, spolkovou činnost, kulturu a sportovní činnost
v obci _ připomínáme termín na podtíní žádostí do 31.5.2015.
Fotografická soutěŽ _ připomenutí _ viz str.15 Vastibořického zpravodaje _ únor 2015.
Fotografie budou prezentovány v prostorách oÚ, KD a DPS Vlastibořice - putovní
výstava.

4d.13
ostatní a diskuze.
Na zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice se dostavil pan Ježek, majitelpozemků v k.ú.
Vlastibořice, na kterých pltínuje výstavbu 3 rodinných domů. Dále se dostavil pan Radek
Hnát, projektant, ten přítomné seznámil s plánovaným rozšířením veřejných sítí na dotěených
pozemcích, a přilehlých pozemcích p. Zimy, Skřivrínkoých i obecních.
Bylo projednáváno a bylo diskutováno o navrhované variantě. Do diskuse vstoupil i pan
Václav Beran.
Příprava veřejného osvětlení' znaěeni dopravníma znaěkarta, výyčení geometrického planu.
Převod cesty z vlastnictví p. Ježka do vlastnictví obce Vlastibořice proběhne až po dostavění
všech 3 rodinných domů.

Ad.14
Závér.

Ve Vlastibořicích : 03.04.2015

Stanislav Bittner - místostarosta Ing. Martin Beksa, starosta

Zapisovate|: Petráčková Zuzana
;

ověřovatelé: Ing. Jan Koreň ,4,"^
,l ,

Zdeněk Sluka "Ur
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