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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice ze dne 16. 9. 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
Prodej části pozemku p.č. 565/7 v k.ú. Vlastibořice
Žádost o odkup části pozemku p.č. 755/2 v k. ú. Vlastibořice
Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí
Schválení smlouvy „Zimní údržba místních komunikací“ mezi obcí Vlastibořice a panem
Radkem Slukou
8. Sdružení místních samospráv – přihláška
9. DSO Mikroregion Jizera
10. Schválení nové OZV o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
11. Pozemky p.č. 47/2, 48/19 a 845 v k. ú. Vlastibořice – záměr směny nebo koupě
12. Pronájem uvolněné bytové jednotky č. 1 na adrese Vlastibořice č. p. 15
13. Ostatní informace z obce a diskuze
14. Závěr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ad. 1
Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatelů
Starostka obce přivítala přítomné a hosty.
Zapisovatelem byla zvolena Hana Ledabylová, ověřovateli Stanislav Bittner, Ing. Arch. 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. 30/2020
Ad. 2
Kontrola usnesení z posledního zasedání
Přijatá usnesení č. 26/2020 (záměr prodeje části pozemku č. 565/7), č. 28/2020 (žádost na MAS
Achát – vybudování WC v 2 NP v KD), č. 29/2020(darovací smlouva obci Radimovice) byla
splněna.
Ad. 3
Ekonomika a rozpočet
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Výsledky hospodaření k 30. 8. 2020
Daňové příjmy.............. 3 315 837,06 Kč
Nedaňové příjmy............1 005 898,37 Kč
Kapitálové příjmy....………….26 123 Kč
Přijaté transfery.......................1 192 646 Kč
Příjmy celkem................5 540 504,43 Kč
Běžné výdaje................ 4 007 019,45 Kč
Kapitálové výdaje.............368 983,05 Kč
Výdaje celkem..............4 376 002,50 Kč
Zůstatek na běžném účtu činil k 31. 8. 2020.......................... 3 787 683,51 Kč
Zůstatek na účtu obce ČNB činil.k 31.8.2020............................519 352,82 Kč
Rozpočtové opatření 3/2020
Rozpočtové opatření obsahuje přijatou dotaci na volby do zastupitelstva Libereckého kraje.
Prostředky budou použity na organizaci a konání voleb. Obec obdržela jednorázový nenávratný
neúčelový příspěvek obcím od státu ve výši 426 250 Kč. Finanční prostředky budou ve výdajích
rozpočtu obce využity na dofinancování vodovodu na Jivině, na sportovní zařízení, opravy místních
komunikací, pro sociální komisi, do místního hospodářství, požární ochranu a opravy na DPS. Byla
prodána zahradní mechanizaci traktor John Deer a Tera Vari. Získané prostředky budou využity na
nákup nového DHM. Dne 14.9. přijala obec na účet nadační příspěvek ve výši 10 000 Kč z Nadace
ČEZ na výsadbu stromů v intravilánu obce.
Příjmy: 488 250 Kč
Výdaje: 488 250 Kč
Financování 0 Kč
PRO:
6

PROTI:
0

ZDRŽEL SE:
0

Přijaté usnesení č. 31/2020.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 3/2020. Rozpočtové opatření je
přílohou tohoto zápisu.
Schválení Střednědobého výhledu rozpočtu obce Vlastibořice na období 2020 - 2024
Je sestavován na základě požadavku § 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů. Obsahem rozpočtového výhledu, dle tohoto zákona, mají být základní údaje
o příjmech a výdajích, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce dne 17.8.2020.
Střednědobý výhled rozpočtu se skládá z předpokladu příjmů a výdajů na léta 2020 - 2024. V případě
potřeby bude střednědobý výhled rozpočtu aktualizován.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Střednědobý výhled rozpočtu obce Vlastibořice na období
2020 – 2024.
PRO: PROTI:
ZDRŽEL SE:
6
0
0
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Přijaté usnesení č. 32/2020
Střednědobý výhled rozpočtu obce Vlastibořice na období 2020 - 2024 je přílohou tohoto zápisu.
Ad. 4
Prodej části pozemku p. č. 565/7 v k. ú. Vlastibořice.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo prodej části pozemku p.č. 565/7 v k.ú. Vlastibořice o
výměře do 137 m2 za cenu 100 Kč za 1 m2, v souladu se směrnicí č.2/2019 k účtování reálné
hodnoty majetku určeného k prodeji a k datu účetní závěrky, a pověřuje starostku obce k podepsání
kupní smlouvy.
PRO: Hartlová, Koutník, Ledabyl, Pánek, Bittner
PROTI: Beksa
ZDRŽEL SE:
Přijaté usnesení č. 33/2020
Návrh kupní smlouvy je přílohou tohoto zápisu.
Ad. 5
Žádost o odkup části pozemku p.č. 755/2 v k. ú. Vlastibořice
Zastupitelstvo obce projednalo a zamítlo prodej části pozemku p.č. 755/2 v k.ú. Vlastibořice o
výměře 100 m2.
PRO: PROTI:
ZDRŽEL SE:
6
0
0
Přijaté usnesení č. 34/2020
Diskuze:
Zastupitelstvo obce vyzvalo žadatele ke schůzce se všemi vlastníky okolních pozemků.
Ad. 6
Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena a dohodu o umístění stavby
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena a
dohodu o umístění stavby mezí obcí Vlastibořice a ČEZ Distribuce, a.s.
PRO: PROTI:
ZDRŽEL SE:
6
0
0
Přijaté usnesení č. 35/2020
Smlouva je přílohou tohoto zápisu.
Ad. 7
Schválení smlouvy „Zimní údržba místních komunikací“ mezi obcí Vlastibořice a panem
Radkem Slukou
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo smlouvu na zimní údržbu místních komunikací na období
12/2020 až 02/2021 a pověřuje starostku obce k podepsání smlouvy.
PRO: PROTI:
ZDRŽEL SE:
6
0
0
Přijaté usnesení č. 36/2020
Smlouva je přílohou tohoto zápisu.
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Ad. 8
Sdružení místních samospráv – členská přihláška
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo vstup obce Vlastibořice do Sdružení místních samospráv
ČR a pověřuje starostku obce k odevzdání přihlášky.
PRO: PROTI:
ZDRŽEL SE:
6
0
0
Přijaté usnesení č. 37/2020
Členská přihláška je přílohou tohoto zápisu.

Ad. 9
DSO Mikroregion Jizera
Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí závěrečný účet a účetní závěrku DSO Mikroregion
Jizera.
Ad. 10 Schválení nové OZV o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce projednalo obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020, která zrušuje obecně závaznou
vyhlášku č.2/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a současně schvaluje novou obecně závaznou vyhlášku č.
4/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů obce, dle platných právních předpisů.
PRO: PROTI:
ZDRŽEL SE:
6
0
0
Přijaté usnesení č. 38/2020
Obecně závazné vyhlášky č. 3/2020 a č. 4/2020 jsou přílohami tohoto zápisu.

Ad. 11
Pozemky p.č. 47/2, 48/19 a 845 v k. ú. Vlastibořice – záměr směny nebo koupě
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo záměr koupi pozemků p.č. 47/2, 48/19 a 845 v k. ú.
Vlastibořice a pověřuje starostku obce k jednání se společností První konkursní v.o.s.
PRO: Hartlová, Koutník, Ledabyl, Pánek, Bittner
PROTI:
ZDRŽEL SE: Beksa
Přijaté usnesení č. 39/2020
Ad. 12
Pronájem uvolněné bytové jednotky č. 1 na adrese Vlastibořice č. p. 15
Zastupitelstvo obce na základě výběrového řízení schválilo obsazení uvolněné bytové jednotky č. 1
na adrese Vlastibořice 15, s účinností k 1. 10. 2020.
PRO: PROTI:
ZDRŽEL SE:
6
0
0
Přijaté usnesení č. 40/2020
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Ad. 13
Ostatní informace z obce:












rekonstrukce místních komunikací – paní Skoblová (TDI) vystoupila se zprávou o průběhu
rekonstrukce
dětský den - 5. 9. 2020 na hájence, zúčastnilo se 60 dětí
výlet do Senátu - přesunuto na 4. 6. 2021
podzimní kulturní akce – 9. 10. cestovatelská přednáška, 23. 10. divadelní představení
Nadace ČEZ – výsadba stromů – 10 tisíc na výsadbu stromů, spoluúčast obce 7 tisíc – dětská
hřiště ve Vlastibořicích a na Jivině, Sedlíšťka okolo rybníku a na návsi
obnova polní cesty na Sedlíšťky – pozemek p.č. 797/7 v k.ú Vlastibořice - proběhlo
geometrické vytyčení. S agronomkou Agra Rubín, a.s. Svijanský Újezd dohoda, aby tento
pozemek už nebyl oset ozimem. Bude se jednat o polní cestu, kterou na jaře vysázíme stromy
a osadíme dvě lavičky.
MK U křížku – pan Resl navrhl schůzku se zastupiteli, termín bude upřesněn
Vítání občánků – proběhne 7. 11. 2020 od 10 hod v obřadní síni sychrovského zámku – 7 dětí
Výstavba sportovního hřiště na Jivině – p. Pánek informoval o průběhu stavby, odpracováno
550 dobrovolnických hodin, pozval na slavností otevření 26. 9. 2020 od 14 hod,
Příprava voleb do ZK, které se uskuteční 2. – 3. 10. 2020

Diskuze:
Pan Resl poukázal na špatně nainstalované zrcadlo v Sedlíšťkách na křižovatce – bude opraveno
Pan Beran vznesl dotaz, kdo neodborně zkrátil branku do hřbitova ve Vlastibořicích - zodpovězeno
Ad. 14
Závěr
Starostka poděkovala všem za účast a připomínky, popřála krásné léto a upozornila, že další zasedání
zastupitelstva obce proběhne ve středu 11. 11. 2020.
Ve Vlastibořicích 16. 9. 2020

Dušan Koutník, místostarosta
Zapisovatel:

Bc. Jana Hartlová, starostka

Ing. Hana Ledabylová

Ověřovatelé: Stanislav Bittner
Ing. Arch. Vojtěch Pánek

Vyvěšeno na úřední desce:
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Sejmuto z úřední desky:

