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OBEC VLASTIBORICE
Vlastibořice 23'463 44 Sychrov Iinfo@vlastiborice.cZ www.vlastiborice.cz Tel':+420485 146025

Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice,

konaného dne 19.08.2015 na obecním úřadě ve Vlastibořicích

Přítomni: zastupitelé obce viz prezenční listina

ověřovatelé zápísu: Menclová Blanka' Sluka Zdeněk
Zapisovatel: ZuzanaPetráčková

Program:

1. Přivítaní' volba zapisovatele a ověřovatelů.
2. Dopravně-bezpečnostní opatření v obci Vlastibořice - řešení'
3. Veřejné osvětlení v obci.
4. Cenová nabídka Jiří Glaser KVG-KOVOVÝROBA - zábradli DPS Vlastibořice.
5. Doprojektování řešení GP - LenkaCharvátová.
6. oddělení pozemků pro p. Zimu_ GP.
7. odhad ceny demolice přístavku u čp. 15.

8. Žádosti o byty _ nabídka volného obecního byu v čp.26,bytu č.34 v DPS Vlastibořice.
9. Setkání rodáků _ informace.

10. Diskuze a ostatní.
lL Závěr.

Ad. 1

Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.

Starosta obce přivítal přítomné.

Zapls ov atel e m b y l a zv olena Zuzana P etráčko vá.
ověřovatelé zápisu: Menclová Blanka, Sluka Zdeněk.

Ad.2
Dopravně-bezpečnostní opatření v obci Vlastibořice - řešení.

Seznámení s dopravně-bezpečnostní situací v obci. Starosta seznámil přítomné na nebezpečné
situace v obci Vlastibořice' Studie stavby k nahlédnutí ve 3 vyhotoveních.



Ad.3
Veřejné osvětlení v obci.
Informace z MR Jizera _ obec Vlastibořice byla oslovena jako nahradník do projektu obnova
veřejného osvětlení obce Vlastibořice.

Ad.4
Cenová nabídka Jiří Glaser KvG-KovoVÝRoB A_zábradlí DPS Vlastibořice.

Starosta obce obdrŽel cenovou nabídku na zábtadlí balkonů DPS a zábradlí k hlavnímu a
boěnímu vchodu do DPS a dále zábradli od domu s pečovatelskou sluŽbou k autobusové
zastávce. Navrhovaná cena 306.300 Kč včetně DPH.

Ad.5
Doprojektování řešení GP - Lenka Charvátová.

Geometrický plán pro oddělení pozemku é.562118 pro paní Lenku Charvátovou je v řešení u
geometra paní Kašťríkové. Vzniknou dva nové oddělené pozemky pě.562l33 apč.562134.

Ad.6
oddělení pozemků pro p. Zimu- GP.

Geometrický plán pro oddělení pozemku pro pana Zimu a pana Ježkaje v řešení u geometra
paní Kašťákové.

Ad.7
odhad ceny demolice přístavku u čp. 15.

Starosta obce informoval zastupitelstvo o odhadu ceny demolice dvou staveb u čp. 15 ve
Vlastibořicích. Pokud bude zadiáno firmě je odhad 150 až 200 tis. Kč' pokud si obec sama
demolici provede je odhad 80 aŽ 100 tis. Kč.

Ad.8
Žádosti o byty - nabídka volného obecního bytu v čp.26, bytu č.34 v DPS Vlastibořice.

Volný byt č.34 v DPS Vlastibořice byl přidělen od l.9.2015 paní Jaroslavě Brzbobohaté.
Jednalo se ojediného vhodného kandidáta.

Volný b}'t v KD Vlastibořice čp.26je nabídnut k pronájmu. Nájemné činí 3.500 Kč.

Uvolněný byt č'1 v čp.15 po Lucii Trakalové je nutné vymalovat, opravit podlahu avlezna
půdu. Poté bude nabídnut k nájmu.



Ad.9
Setkání rodáků - informace.

Starosta obce projednal s přítomn1ými zastupiteli stav příprav na setkání rodríků obce
Vlastibořice, které se koná v sobotu 5. zéňí2015.

4d.10
9. Diskuze a ostatní.

,/ Starosta obce pochválilpana Stanislava Bittnera Zayzomovpéěi o obecní nádrž.
'/ Cenová nabídka na čistírnu EKo od fi.my Bazénplast ve qýši 158.619 Kč
'/ Cenová nabídka na čistírnu odpadních vod od fi.*y Aquaform CZ,s.r.o. ve ýši

17I.940 Kč
/ Informace o dotaci _ Zefektivnění svozu odpadu v obci Vlastibořice

Ad. 11

Závér.

Ve Vlastibořicích :27 .08.2015

Stanislav Bittner _ místostarosta Ing. Martin Beksa, starosta

Zapisovatel: Petráěková Zuzana

ověřovatelé: Menclová Blanka

Sluka Zdeněk


