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Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice,

konaného dne 26.10.2015 na obecním úřadě ve Vlastibořicích

Přítomni: zastupitelé obce viz prezenční listina

ověřovatelé zápisu: Koutník Dušan, Sluka Zďeněk.
Zapisov ate|: Zuzana Petráčková

Program:

1. Přivítaní' volba zapisovatele a ověřovatelů.
2. Svozový vůz.
3. opravy _ nabídky.
4. Řešení oprav povrchů komunikací po vodovodu Vlastibořice' Jivina.
5. Balkony DPS Vlastibořice - oprava.
6. Výlet pro občany Vlastibořic.
7' Jmenování inventarizační komise pro inventury zarokz}Is.
8. Návrh směny části pozemku p.č.181/3 začást pozemku p.ě. 750/1.
9. o statní záležitostl

I0. Závěr.

Ad. I
Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.

Starosta obce přivítal přítomné.

Zapisovatelem byla zvolena Zuzana Petráčková.
ověřovatelé zápisu: Koutník Dušan, Sluka Zdeněk.

Ad.2
Svozový vůz.

Zastupitelstvo obce bylo informováno, že během měsíce listopadu 2015 bude obci dodrín

Svozový vůz firmy AGRO Trnava, s.r.o.



Ad.3
opravy - nabídky.

- čistírna odpadních vod - býový dům čp.53 ve Vlastibořicích
- požární nádrž Vlastibořice - sanace
- demolice hospodářské budovy u čp. Vlastibořice 15

- oprava společných prostor č.p. 15 ve Vlastibořicích
- rekonstrukce bytu č.1 č.p. 15 ve Vlastibořicích

Ad.4
Řešení oprav povrchů komunikací po vodovodu Vlastibořice, Jivina.

Starosta obce informoval přítomné o provedených opravách povrchů komunikací
po vodovodu.

Ad.5
Balkony DPS Vlastibořice - oprava.

- bude provedeno do konce listopadu 2015
- obec zqistí dle požadavků lešení.

Ad.6
Výlet pro občany Vlastibořic.

V sobotu I4.LI.20I5 bude pořádan výlet pro občany Vlastibořic.
Návštěva Kutné Hory _ Chrám Sv. Víta, prohlídka města, společný oběd.
Návštěva Leteckého muzeav Mladé Boleslavi. Hlásit se můŽete u pana Bittnera tlf.
604146 955 nebo upaní Petráěkové 485 146025'

Ad.7
Jmenování inventarizační komise pro inventury za rok 2015.

Zastupitelstvo projednalo a schválilo termín pro inventury zarok2015. Dále členy
inv entar izační komi se.

Ad.8
Návrh směny pozemku p. Ježek a obec Vlastibořice.
Zastupitelstvo projednalo návrh směny části pozemku pana Ježkap.č.l81/3 zač,ástpozemku
obce Vlastibořice p.č. 7 50l I.



Ad.9
Ostatní záležitosti.

- opravy chodníků v obci
- obsazenost obecních bytů _ nutno zrekonstruovat bý č.1 Vlastibořice č.p.15
- volný byt v kulturním domě _ moŽnost přihlášení pro případné zájemce

- Usnesení č.24l2a15
TJ Sokol _ nohejbaloý klub _ požáďal o moŽnost dodatku ke své Žádosti o grant
ze dnel8.3.2015 - ěástka grantu by souhlasila s původní částkou, avšak soupis jednotlivých
položek by byl rozšířen o sportovní náčiní.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo

6 ANO
1nepřítomna

- Žádost p. Stiburka o snížení nájemného z původních 5.000 Kč na 3.500 Kč/ měsíčně.
- Usnesení č.25l20l5
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo darovací smlouvu Mikroregionu JIZERA na
převod majetku pořízeného z dotace Programu rozvoje venkova V roce 2010. Soupis bude
předán do konce roku 2015.

6 ANO
1nepřítomna

Ad. 10
Záryér.

Ve Vlastibořicích : 30.10.2015

Martin Beksa, starosta

Zapisovatel: Petráčková Zuzana

ověřovatelé: Koutník Dušan
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Stanislav Bittner - místostarosta

Sluka Zdeněk ťá/, í/


