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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice ze dne 17. 6. 2020
Přítomni: zastupitelé obce viz prezenční listina – příloha č. 1
Program:
Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatelů, schválení programu jednání
Kontrola usnesení z posledního zasedání
Ekonomika a rozpočet
Žádost o odkup části pozemku p.č. 565/7 v k.ú. Vlastibořice
Schválení pořízení změny Územního plánu obce
Schválení podání žádosti na projekt „Vybudování sociálního zařízení v 2. NP V KD“ a schválení
vyčlenění finančních prostředků na tento projekt v roce 2021
7. Informace pro občany o organizaci investiční akce rekonstrukce „Andělské cesty“
8. Pohádkové vítání prázdnin – spolupořádání a spolufinancování akce
9. Ostatní informace z obce a diskuze
10. Závěr
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ad. 1
Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatelů
Starostka obce přivítala přítomné a hosty.
Zapisovatelem byla zvolena Hana Ledabylová, ověřovateli Blanka Menclová, Stanislav Bittner
Zastupitelstvo obce schválilo program dnešního jednání.
Zastupitelstvo obce rozhodlo o pořízení zvukového záznamu z dnešního zasedání.
PRO: PROTI:
ZDRŽEL SE:
7
0
0
Přijaté usnesení č. 23/2020
Ad. 2
Kontrola usnesení z posledního zasedání
Přijatá usnesení č. 17/2020 (smlouva M-SILNICE), č. 18/2020 (smlouva REPOLINE spol. s r.o.), č.
19/2020(smlouva s panem Fojtkem) a č. 22/2020 (kupní smlouva John Deere) byla splněna.
Ad. 3
Ekonomika a rozpočet

Výsledky hospodaření k 30. 5. 2020
Daňové příjmy.............. 2 054 771,78 Kč
Nedaňové příjmy............559 953,50 Kč
Kapitálové příjmy....………….16 123 Kč
Přijaté transfery.......................642 220 Kč
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Příjmy celkem................3 273 068,28 Kč
Běžné výdaje................ .2 944 312,68 Kč
Kapitálové výdaje.............. .67 280,61 Kč
Výdaje celkem..............3 011 593,29 Kč
Zůstatek na běžném účtu činil k 31. 5. 2020..........................3 418 340,77 Kč
Zůstatek na účtu obce ČNB činil................................................18 961,62 Kč
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo účetní závěrku za rok 2019 Obce Vlastibořice sestavenou
k rozvahovému dni 31. 12. 2019 bez výhrad.
PRO:
7

PROTI:
0

ZDRŽEL SE:
0

Přijaté usnesení č. 24/2020.
Účetní výkazy jsou přílohou tohoto zápisu.
Schválení Závěrečného účtu za rok 2019 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Vlastibořice za rok 2019
Návrh „Závěrečného účtu za rok 2019“ spolu se „Zprávou o přezkoumání hospodaření obce
Vlastibořice za rok 2019“ byl zveřejněn na úřední desce i na el. úřední desce obce dne 14. 5. 2020.
Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kontroly Ing. Daniela
Erban – dílčí přezkoumání bylo vykonáno dne 17. 10. 2019 a závěrečné přezkoumání bylo vykonáno
dne 27. 4. 2020. Celé znění Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce bylo zveřejněno na
úřední desce a elektronické úřední desce dne 14. 5. 2020.
Výsledky přezkoumání:
Při přezkoumání hospodaření obce Vlastibořice za rok 2019 nebyly zjištěny chyby ani nedostatky.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Závěrečný účet za rok 2019 spolu se Zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Vlastibořice za rok 2019 bez výhrad.
PRO:
7

PROTI:
0

ZDRŽEL SE:
0

Přijaté usnesení č. 25/2020
Závěrečný účet obce za rok 2019 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vlastibořice
za rok 2019 je součástí tohoto zápisu.
Ad. 4 Žádost o odkup části pozemku p. č. 565/7 v k. ú. Vlastibořice.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo záměr prodeje části pozemku p.č. 565/7 v k.ú.
Vlastibořice o výměře do 100 m2. V případě více zájemců se bude postupovat obálkovou metodou.
PRO: PROTI:
ZDRŽEL SE:
7
0
0
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Přijaté usnesení č. 26/2020
Záměr prodeje je přílohou tohoto zápisu.
Ad. 5
Schválení pořízení změny Územního plánu obce
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo pořízení Změny Územního plánu obce Vlastibořice.
PRO: PROTI:
ZDRŽEL SE:
7
0
0
Přijaté usnesení č. 27/2020
Diskuze:
Vojta Pánek přítomné seznámil se záměry obce ohledně pořízení Změny ÚP. Podnětem k pořízení
změny je možnost bezúplatného převodu pozemku ze Státního pozemkového úřadu do majetku obce.
Jedná se pozemek p.č. 669/3 v místní části Jivina, který je v současném územním plánu
v zastavitelném území. Změnou by se z něho stalo veřejné prostranství a zeleň. Obec má v plánu
v této části Jiviny vytvořit zelený střed obce. Tento záměr byl projednán s odborem životního
prostředí KÚLK.
Ad. 6
Schválení podání žádosti na projekt „Vybudování sociálního zařízení v 2. NP V KD“ a
schválení vyčlenění finančních prostředků na tento projekt v roce 2021
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci na projekt „Vybudování
sociálního zařízení v 2. NP V KD“ z dotačního programu Projekt "Podpora MAS Achát 2019-2023",
Fische 35 Venkov pro všechny (článek 20) a schvaluje vyčlenění finančních prostředků na tento
projekt ve výši 430 000 Kč. V souladu s tím, pověřuje starostku obce k podání žádosti o dotaci.
PRO: PROTI:
ZDRŽEL SE:
7
0
0
Přijaté usnesení č. 28/2020
Ad. 7
Informace pro občany o organizaci investiční akce rekonstrukce „Andělské cesty“
Pavlína Skoblová a Markéta Václavíková (zástupkyně stavebního dozoru) seznámili přítomné
občany s organizací rekonstrukce MK. Předání staveniště proběhne 22. 6. Počátek stavby je plánován
po dohodě se stavbyvedoucím panem Kopeckým na začátek července. Termín dokončení cca konec
srpna 2020. Pro občany bude zajištěna parkovací plocha za KD.
Tel. kontakt na paní Skoblovou 777 579 073 a paní Václavíkovou 728 825 631
Diskuze:
Pan Beksa vznesl dotaz, kam se bude přemisťovat vytěžená zemina. Starostka odpověděla, že do
deponie za sportovním areálem. Zemina bude využita na správky obecních ploch.
Ad. 8
Pohádkové vítání prázdnin – spolupořádání a spolufinancování akce
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo finanční příspěvek ve výši 3000 Kč na dětskou akci
Pohádkové vítání prázdnin.
PRO: PROTI:
ZDRŽEL SE:
3

7

0

0

Přijaté usnesení č. 29/2020
Darovací smlouva je přílohou tohoto zápisu.
Ad. 9
Ostatní informace z obce:
•

MK p.č. 788/1 (U křížku) ve vlastnictví obce zasahuje do p.č. 445/5 (majitelé Vladimír a
Alena Reslovi). Manželé Reslovi, které zastupuje Mgr. Láska, podali předžalobní výzvu,
kterou obec vyzývá k přemístění cesty na celou plochu pozemku 788/1. Dotčená MK je
jedinou přístupovou cestou ke dvěma nemovitostem (jedná učená k trvalému bydlení, druhá
rekreační objekt) a k vysílači Českých Radiokomunikací. Starostka v přenesené působnosti,
jako silniční správní úřad, odeslala odpověď právnímu zástupci manželů Reslových.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí tyto informace a pověřuje starostku k dalšímu jednání
s manželi Reslovými.
PRO: PROTI:
ZDRŽEL SE:
7
0
0
Přijaté usnesení č. 30/2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Probíhá příprava druhého čísla obecního Zpravodaje
Pohádkové vítání prázdnin – dětský den pro děti, který pořádají spřátelené obce Radimovice,
Vlastibořice, Paceřice a Čtveřín. Akce se uskuteční 27. 6. 2020 v 9 hod na hasičské louce
v Radimovicích.
Vodovod do Kotle – konec stavby 26. 6. 2020
29. 8. 2020 proběhne v Sedlíšťkách 2. ročník Rozloučení s létem. Starostka požádala Nadaci
B. J. Horáčka o finanční příspěvek ve výši 6 tisíc Kč.
Vlastibořická teniska – o zlatou srnčí trofej – spolupráce s mysliveckým sdružením
Hlubočice – termín 5. 9. 2020 od 10 hod
Proběhla jednání s panem farářem Maňáskem o převodu vlastibořického hřbitova do
vlastnictví obce. Dále obec nabídla církvi zapojení se do akce Noci kostelů a zpřístupnění
Zvonice.
Návštěva Senátu – 2. 10. (pátek), AD Ivan Pacák – platí obec, občané mají vše zdarma
(včetně občerstvení u pana senátora). Více informací v novém čísle Zpravodaje.
Mikroregion Jizera opět bude v KD Pěnčín pořádat divadelní představení pro seniory –
termín 31. 10. 2020 (sobota)
RALLY BOHEMIA – RZ 11. 7. 2020, v Sedlíšťkách pořadatelé připraví stánek
s občerstvením a přislíbili větší prostor pro diváky

Diskuze:
Pan Jelínek upozornil na špatný technický stav Zvonice.
Obec na tento stav musí vlastníka (církev) upozornit. Bude potřeba zpracovat projektovou
dokumentaci, aby se v případě dotačních titulů mohlo požádat o finanční podporu na rekonstrukci.
Obec panu faráři přislíbila spoluúčast a pomoc při zpracování žádosti o dotaci.
Pan Beksa doporučil v budoucnu nechat provést stavebně historický průzkum památky.
Kamila Chlupáčová upozornila na zápach a nevyhovující prostory pro shromažďování pytlů se
tříděným odpadem v areálu domu č.p. 15.
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Obec v současné době nedisponuje jinými prostory, kde by se tyto pytle mohly shromažďovat.
Starostka slíbila, že zařídí častější odvoz svozovou firmou.
Slečna Chlupáčová vznesla dotaz k ceně pronájmu lavicových setů pro občany. Pro místní občany
byla v minulosti cena stanovena na 50 Kč za set, pro občany z jiných obcí 250 Kč. Obecní úřad jí za
pronájem omylem naúčtoval cenu jako pro občana z jiné obce. Tento přeplatek jí bude vrácen.
Ad. 10
Závěr
Starostka poděkovala všem za účast a připomínky, popřála krásné léto a upozornila, že další zasedání
zastupitelstva obce proběhne ve středu 16. 9. 2020.
Ve Vlastibořicích 17. 6. 2020

Dušan Koutník, místostarosta

Bc. Jana Hartlová, starostka

Zapisovatel: Ing. Hana Ledabylová
Ověřovatelé: Blanka Menclová
Stanislav Bittner

Vyvěšeno na úřední desce:
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Sejmuto z úřední desky:

