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OBEC VLASTIBOŘICE 

Vlastibořice 23, 463 44 | info@vlastiborice.cz | www.vlastiborice.cz | Tel.: +420485 146 025 
 

     

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice ze dne 6. 5. 2020 
 
Přítomni: zastupitelé obce viz prezenční listina – příloha č. 1 
 
Program:  

 

1. Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatelů, schválení programu jednání 

2. Kontrola usnesení z posledního zasedání 

3. Ekonomika a rozpočet 

4. Schválení smlouvy o dílo mezi obcí a firmou M-SILNICE a.s. 

5. Schválení smlouvy o dílo mezi obcí a firmou REPOLINE spol. s r.o. 

6. Schválení smlouvy o pronájmu části pozemku p.č. 776, k.ú. Vlastibořice 

7. Souhlas se zařazením správního území obce do územní působnosti MAS Achát  

8. Ukončení členství obce Vlastibořice v Euroregionu Nisa 

9. Schválení prodeje obecního majetku – zahradní traktůrek John Deere 

10. Ostatní informace z obce a diskuze 

11. Závěr 

Ad. 1 

Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatelů 
 
Starostka obce přivítala přítomné a hosty. 

Zapisovatelem byla zvolena Hana Ledabylová, ověřovateli Jan Ledabyl a Vojtěch Pánek 

Zastupitelstvo obce schválilo program dnešního jednání.  

Zastupitelstvo obce rozhodlo o pořízení zvukového záznamu z dnešního zasedání. 

PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 

         6       0        0 

Přijaté usnesení č. 15/2020 

 

Ad. 2 

Kontrola usnesení z posledního zasedání 

 

Přijaté usnesení č. 7/2020 (OZV ke shromažďování odpadu) bylo splněno. 

 

Ad. 3 

Ekonomika a rozpočet 
 

Výsledky hospodaření k 30. 4. 2020 
Daňové příjmy.............. 1 821 548,94Kč 

Nedaňové příjmy.............458 801,50 Kč 

Kapitálové příjmy....…………..5000 Kč 

Přijaté transfery....................285 828 Kč 

 

Příjmy celkem................2 571 178,44Kč 
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Běžné výdaje................ .2 126 764,68 Kč 

Kapitálové výdaje........ …..53 103,81 Kč 

 

Výdaje celkem..............2 179 868,49 Kč 

 

Zůstatek na běžném účtu činil k 30. 4. 2020..........................3 237 681,13 Kč 

Zůstatek na účtu obce ČNB činil................................................362 582,22 Kč 

 

 

Rozpočtové opatření 2/2020 
Rozpočtové opatření řeší změny některých rozpočtových příjmů a výdajů z důvodu navýšení daně z 

příjmu za obec oproti předpokladu z minulého roku a změny výše předpokládaných příjmů a výdajů 

v lesním hospodářství. Zohledňuje přijatou pojistnou náhradu, výnos z přerozdělených pokut a 

navyšuje výdaje na místní hospodářství. V neposlední řadě zavádí do rozpočtu obce přijatou dotaci 

na vybavení místní knihovny od Ministerstva kultury. 

 

Příjmy celkem: 24 000 Kč 

Výdaje celkem: 24 000 Kč 

Financování: 0 Kč 

 
PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 

         6       0        0 
 

Přijaté usnesení č. 16/2020 
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 2/2020.  

Rozpočtové opatření je přílohou tohoto zápisu. 

 

 

Ad. 4 Schválení smlouvy o dílo mezi obcí Vlastibořice a firmou M-SILNICE a.s. 

 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo smlouvu o dílo s dodatkem č. 1 s firmou M-SILNICE a.s. 

k veřejné zakázce malého rozsahu „Oprava místních komunikací v obci Vlastibořice“ a pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 

         6            0                   0 

Přijaté usnesení č. 17/2020 
Smlouva a dodatek č.1 jsou přílohami tohoto zápisu. 
 
Ad. 5 

Schválení smlouvy o dílo mezi obcí Vlastibořice a firmou REPOLINE spol. s r.o. 
 
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo smlouvu o dílo s firmou REPOLINE spol. s r.o. k veřejné 

zakázce malého rozsahu „Prodloužení vodovodního řádu na pozemku p.č. 772, 709/3, 707/2, 766/4  

v k.ú. Vlastibořice - Jivina“ a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy. 

PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 

                    6       0        0 

Přijaté usnesení č. 18/2020 
Smlouva je přílohou tohoto zápisu. 
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Ad. 6 

Schválení smlouvy o pronájmu části pozemku p.č. 776 v k.ú. Vlastibořice 
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo bezplatný pronájem části pozemku p.č. 776 v k.ú. 

Vlastibořice a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.  
PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 

         6              0                     0 

Přijaté usnesení č. 19/2020 
Smlouva je přílohou tohoto zápisu. 
 
 

Ad. 7 

Souhlas se zařazením správního území obce do územní působnosti MAS Achát  

 

Zastupitelstvo obce souhlasí se zařazením správního území obce do územní působnosti MAS Achát a 

současně schvaluje zapojení obce Vlastibořice do přípravy  Strategie MAS Achát 2021-2027. 

PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 

     6              0                     0 

Přijaté usnesení č. 20/2020 

 

Ad. 8 

Ukončení členství obce Vlastibořice v Euroregionu Nisa 
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo ukončení členství obce Vlastibořice v Euroregionu Nisa, 

s účinností k 31. 12. 2020. 

PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 

     6             0                     0 

Přijaté usnesení č. 21/2020 
 

Ad. 9 

Schválení prodeje obecního majetku – zahradní traktůrek John Deere 
Zastupitelstvo obce posoudilo nabídky zájemců a rozhodlo o prodeji obecního majetku – zahradní 

traktůrek John Deere. Současně pověřuje starostku k sepsání a k podpisu kupní smlouvy. 

PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 

     6          0                     0 

Přijaté usnesení č. 22/2020 
Návrh kupní smlouvy je přílohou tohoto zápisu. 

 

Ad. 10 

Ostatní informace z obce: 
 

 Nouzový stav – starostka poděkovala všem, kteří v době nouzového stavu pomáhali s šitím 

roušek a všem občanům za zodpovědné chování. 

 Sběr nebezpečného odpadu – 10. 5. 2020 (Sedlíšťka 9:10, Vlastibořice 9:25, Jivina 9:40) 

 Sběr elektroodpadu – 16. 5. 2020 od 9 do 10 hodin, budou přistaveny kontejnery na 

Sedlíšťce, Jivině a ve Vlastibořicích 

 Vodovod do Kotle – zahájení stavby 25. 5. 2020 

 Vlastibořická teniska – o zlatou srnčí trofej – spolupráce s mysliveckým sdružením 

Hlubočice – termín 09/2020 

 Čištění hasičské nádrže se uskuteční v sobotu 16. 5. 2020 od 9 hod. Zároveň hasiči spálí 

hromadu klestí, původně určenou k pálení čarodějnic. 
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 Vojta Pánek seznámil přítomné s pokračujícími pracemi na hřišti na Jivině. Během měsíce 

bude vyhlášena brigáda na osazování sloupu pro ochranné sítě 

 Projekt výsadba stromů – Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo dotační program na 

zlepšení zeleně v obcích a městech. Naše obec chce v tomto programu o finanční prostředky 

požádat. Na obecním úřadě bude k dispozici mapa, do které občané mohou zakreslit svůj 

návrh zasazení stromu. 

 Změna územního plánu obce – všechny žádosti o změnu ÚP budou předány MÚ Turnov, 

odboru rozvoje města, k posouzení. Na základě posudku MÚ Turnov ZO rozhodne o 

případné změně ÚP. Před samotným schvalování Změny ÚP budou moci občané obce 

uplatnit své připomínky. 

 

 

Ad. 11 

Závěr 
Starostka poděkovala všem za účast a připomínky a upozornila, že další zasedání zastupitelstva obce 

proběhne ve středu 17. 6. 2020. 

 

Ve Vlastibořicích 6. 5. 2020 

                   

 

 

           

Dušan Koutník, místostarosta                                              Bc. Jana Hartlová, starostka 

 

 

Zapisovatel:    Ing. Hana Ledabylová 

 

Ověřovatelé:   Bc. Jan Ledabyl 

  Ing. Arch. Vojtěch Pánek 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce:                                                           Sejmuto z úřední desky:  

 


