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Zápis z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Vlastibořice,

konaného dne 15.07.2015 na obecním úřadě ve Vlastibořicích

Přítomni: zastupitelé obce viz prezenění listina

ověřovatelé zápisu: Menclová Blanka, Sluka Zdeněk
Zapisovatel: ZuzanaPetráčková

Program:

1. Přivítaní, volba zapisovatele a ověřovatelů.
2. Zadáni a způsob výběru zhotovitele _ oprava zábrad|i DPS Vlastibořice balkony.
3. Zadáni a způsob ýběru zhotovitele - převoz zeminy na Jivině na obecní pozemky.
4. Zadáni a způsob ýběru zhotovitele - rekonstrukce Žumpy Kampelička.
5 ' Zadáni a způsob qýběru zhotovitele - demolice přístřešku a kolny za čp.I5.
6. Zadáni a způsob ýběru zhotovitele - opravy povrchů komunikací po realizovaném

Vodovodu a dále oprava místních komunikací ( zejména Jivina, Vlastibořice )
Včetně určení rozsahu řešení.

7. Aktuální stav a postup dotace na SVoZ bioodpadu + řešení dalšího postupu sběrný dvůr
Vlastibořice.

8. ostatní informace z obce a aktuality řešení ( např. plán opravy nádrže Vlastibořice,
sraz rodáků _ záŤi, plánované akce ).

9. Diskuze a ostatní. G

10. odsouhlasení Sazebníku za sluŽby obce.
II. Závěr.

Ad. I
Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.

Starosta obce přivítal přítomné.

Zapisov atel em b yl a zvo lena Zuzana P etráčková.
ověřovatelé zápisu: Menclová Blanka, Sluka Zdeněk.

Ad.2
Zad,ání a způsob ýběru zhotovitele - oprava zábradlí DPS Vlastibořice balkony.

obec nechá zpracovaÍ alespoň dvě nabídky. Pan Lukáš Kvapil stále nabídku obci nepředal.



-

Ad.3
Zadání a způsob výběru zhotovitele - převoz zeminy na Jivině na obecní pozemky.

obec osloví nejméně 3 firmy ( Kučera, Zikuda, Krejsa ). odhad nákladů 80 aŽ 150 tis.Kč.

Ad.4
Zadání a způsob výběru zhotovitele - rekonstrukce žumpy Kampelička.

Starosta obce informoval o předpokládané výši rekonstrukce, a to 350 až 450 tis.Kč.
oslovení čtyř firem _ Aquaform Liberec, Aqualogram,Blažek Hlubuček' Ekona Liberec.

Ad.5
Zadání a způsob výběru zhotovitele _ demolice přístřešku a kolny za čp.15.

obec osloví nejméně 3 firmy. Náklady předpoklad cca 100.000 Kč.

Ad. ó
Zadání a způsob výběru zhotovitele - opra\T povrchů komunikací po realizovaném
vodovodu a dáIe oprava místních komunikací ( zejména Jivina, Vlastibořice )
včetně určení rozsahu řešení.

odhad nákladů 300 až 500 tis.Kč. oslovení nejméně 4 firem.

Ad.7
Aktuální stav a postup dotace na svoz bioodpadu + řešení dalšího postupu sběrný dvůr
Vlastibořice.

Starosta obce informoval zastupitelstvo o schválené dotaci, výši, čerprání. Geodetka paní
Kašťráková zpracova|a na základě objednávky od obce Vlastibořice technickou zprávw.
Starosta obce seznámil zastupitele s jejím obsahem.

Ad.8
Ostatní informace z obce a aktuality řešení ( např. plán opravy nádrže Vlastibořice' sraz
rodáků _září, plánované akce ).

???

Ad.9
9. Diskuze a ostatní.

Záměr obce - prodej části pozemku č.562118 paní Lence Charvátové. Projednáno.



Ad. 10
Odsouhlasení Sazebn íku za služby obce.
Usnesení č,.20l20l5.

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Sazebník za s|užby obce. Je přílohou tohoto zápisu.

Ad. 11

Závér.

Zastupitelstvo obce se sejde opět na mimořádnou pracovní schůzku dne 19.8.2015 od l8,30
hodin.

Ve Vlastibořicích :20.07 .2015

Stanislav Bittner _ místostarosta

Zapisovatel: Petráčková Zuzana

ověřovatelé: Menclová Blanka

tl
Vť+

Sluka Zdeněk g/----

Ing. Martin Beksa, starosta


