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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 9. 12. 2020 
 
Přítomni: zastupitelé obce viz prezenční listina – příloha č. 1 
 

Ad. 1 

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

Zapisovatelem byla zvolena Hana Ledabylová, ověřovateli Stanislav Bittner, Vojtěch Pánek 

 

Starostka navrhla upravit program obce o další dva body: 

1. Revokace usnesení č. 43/2020 Odměna 10 tisíc Kč pro neuvolněného člena zastupitelstva 

2. Schválení smlouvy o zřízení služebnosti 

 

Program:  

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

2. Kontrola usnesení z posledního zasedání 

3. Ekonomika a rozpočet –  rozpočet 2021 

4. Schválení nové OZV o poplatku za komunální odpad 

5. Schválení Plánu rozvoje obce na období 2021 - 2026 

6. Veřejná zakázka „Realizace sociálního zázemí ve 2. NP kulturního domu ve Vlastibořicích (č. p. 

26)  

7. DSO Mikroregion Jizera 

8. Revokace usnesení č. 43/2020 Odměna 10 tisíc Kč pro neuvolněného člena zastupitelstva 

9. Schválení smlouvy o zřízení služebnosti  

10. Ostatní informace z obce a diskuze 

11. Závěr  

                                         PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 

         6       0        0 

 

Zastupitelstvo obce schválilo upravený  program dnešního jednání. 

Zastupitelstvo obce rozhodlo o pořízení zvukového záznamu z dnešního zasedání. 

 

Přijaté usnesení č. 49/2020 

 

 

 

 

Ad. 2 

Kontrola usnesení z posledního zasedání 

 

Přijatá usnesení č. 42/2020 (rozpočtové opatření č. 4/2020), č. 43/2020 (odměna pro neuvolněného 

zastupitele – toto usnesení musíme na dnešním jednání revokovat, protože podle z. č. 128/2020 Sb., 

o obcích, může být neuvolněnému zastupiteli poskytnuta mimořádná odměna max do výše 2 jeho 
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měsíčních odměn),  č. 44 a 45/2020 (inventarizace), č. 46 (smlouva o smlouvě budoucí – podepsaná 

a odeslaná)  

 

Ad. 3 

Ekonomika a rozpočet 
 

Výsledky hospodaření k 30. 11. 2020 
Daňové příjmy.............. 4 493 232,19 Kč 

Nedaňové příjmy............1 371 339,14 Kč 

Kapitálové příjmy....………….39 823 Kč 

Přijaté transfery.......................1 553 192 Kč 

 

Příjmy celkem................7 457 586,33 Kč 

 

Běžné výdaje................ …6 944 130,30 Kč 

Kapitálové výdaje.................582 426,55 Kč 

 

Výdaje celkem................7 152 851,32 Kč 

 

Zůstatek na běžném účtu činil k 31.10.2020.......................... 2 553 555,26 Kč 

Zůstatek na účtu obce ČNB činil k 31.10.2020............................548 725,62 Kč 

 

Rozpočtové opatření 5/2020 

Rozpočtové opatření obsahuje přijatou dotaci na dopady kůrovcové kalamity v obecních lesích za 

rok 2019 z rozpočtu Ministerstva zemědělství, doplatek dotace na opravy místních komunikací 

z dotačního fondu Libereckého kraje a navýšení platby za tříděný odpad od spol. EKO-KOM. RO 

obsahuje dále úpravy bez změny objemu rozpočtu. 

 

Příjmy: 101 813 Kč 

Výdaje: 101 813 Kč 

Financování 0 Kč 

 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 5/2020.  

PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 

            6           0                       0 

Přijaté usnesení č. 50/2020. 

Rozpočtové opatření je přílohou tohoto zápisu. 

 

Zmocnění starostky 

Zastupitelstvo obce zmocňuje starostku obce k provedení posledního rozpočtového opatření roku 

2020 v případě, že obec obdrží dotaci ke konci roku 2020 a dalším potřebným úpravám rozpočtu bez 

změny objemu rozpočtu. 

         PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 

            6            0                       0 

Přijaté usnesení č. 51/2020. 
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Rozpočet obce Vlastibořice na rok 2021 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočet obce na rok 2021 jako schodkový, dle platné 

rozpočtové skladby. Výše příjmů 5 825 300 Kč, výše výdajů 6 743 000 Kč. Schodek bude vyrovnán 

zapojením bankovního zůstatku ve výši 917 700 Kč. 

 

 

Diskuze: 

Pan Beksa vznesl dotaz na jednotlivé položky výdajů v investičních akcích v roce 2021. 

Rekonstrukce  mostku ve Slavíkově, zde upozornil na potřebu provést statické měření mostku a při 

tvorbě změny územní plánu upozornil na podhodnocenou výši nákladů na pořízení změny, která je 

uvedena v rozpočtu. 

Starostka obce upozornila, že návrh rozpočtu na rok 2021 byl zveřejněn k připomínkování 12. 11. 

2020. Žádné připomínky obecní úřad neobdržel. 

Pan Resl zpochybnil výši navržených daňových příjmů. Paní Ledabylová informovala, že příjmy 

jsou rozpočtovány o 5% níže než na rok 2020. Vychází se z daňových predikcí MF ČR a daňové 

kalkulačky SMO. Případný rozdíl v daňových příjmech se obec bude snažit získat z dotačních titulů. 

V roce 2020 obec získala v dotačních titulech 559 943 Kč. 

 

PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 

            6            0                       0 

Přijaté usnesení č. 52/2020. 

Rozpočet 2021 je přílohou tohoto zápisu. Dále bude zveřejněn na úředních deskách obce a bude 

k nahlédnutí na obecním úřadě. 

 

 

Ad. 4  

Schválení nové obecně závazné vyhlášky o poplatku za komunální odpad 

 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo novou obecně závaznou vyhlášku o poplatku za 

komunální odpad, s účinností k 1. 1. 2021.  

PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 

                      6       0        0 

                     

Diskuze:  

Pan Beksa vznesl dotaz jaká jsou pravidla pro využití velkoobjemového kontejneru. V době, kdy byl 

velkoobjemový kontejner umístěn na Sedlíšťkách, přijel nákladní vůz a zaplnil kontejner údajně 

stavebním odpadem. Vznesl dotaz proč u kontejneru nestál dozor určený obcí. Starostka přislíbila 

nápravu. 

 

 

Přijaté usnesení č. 53/2020 

Obecně závazná vyhláška o poplatku za komunální odpad je přílohou tohoto zápisu. 

 
 

Ad. 5 

Schválení Plánu rozvoje obce na období 2021 - 2026 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo strategický dokument Plán rozvoje obce na období 2021 – 

2026. 

 

 



4 

Diskuze: 

Pan Beksa vznesl dotaz proč nebyla pracovní schůzka k tvorbě nového PRO. Upozornil, že k tvorbě 

tohoto současného byli dotazováni i občané Vlastibořic. Starostka odpověděla, že PRO na období 

2021 – 2026 navazuje na ten současný, protože plno cílů nebylo ještě splněno. Všichni zastupitelé 

obdrželi vypracovaný dokument k připomínkování s pevným datem odevzdání připomínek. Žádné 

připomínky od pana Beksy nepřišly.  

PRO je otevřený dokument, který může zastupitelstvo během celého období aktualizovat. 

PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 

         6             0                     0 

Přijaté usnesení č. 54/2020 

Plán rozvoje obce je přílohou tohoto zápisu. Nově schválený plán obce bude zveřejněn na webových 

stránkách obce a k nahlédnutí na obecním úřadě. 

 

 

Ad. 6  

Veřejná zakázka „Realizace sociálního zázemí ve 2. NP kulturního domu ve Vlastibořicích (č. 

p. 26)  

 

Zastupitelstvo obce na doporučení hodnotící komise schválilo vítěznou nabídku  Veřejné zakázky 

„Realizace sociálního zázemí ve 2. NP kulturního domu ve Vlastibořicích (č. p. 26) a pověřuje 

starostku k podepsání smlouvy o dílo. 
PRO:     Hartlová, Koutník, Ledabyl, Pánek, Bittner               

         PROTI:   

                              ZDRŽEL SE: Beksa 

    

Diskuze: 

Starostka informovala o procesu zadávání VZMR: 

Veřejná zakázka byla zveřejněna v souladu se směrnicí č. 6/2019 o zadávaní veřejných zakázek 

malého rozsahu. Byla zveřejněna na profilu zadavatele dne 27. 10. 2020, dále byly obeslány 3 

stavební firmy. Termín k podání přihlášky do VZMR byl stanoven na 30. 11. 2020 do 12 :00 hod. 

Starostka obce jmenovala hodnotící komisy, která se sešla k otevírání obálek, k posouzení a 

následnému vybrání nejekonomičtější nabídky dne 2. 12. 2020 v budově obecního úřadu. Na základě 

tohoto posouzení dochází ke schválení vítězné nabídky firmy Baukomplet s. r. o. 

 

 

Přijaté usnesení č. 55/2020 

Zadávací dokumentace a smlouva o provedení stavby jsou přílohami tohoto zápisu. 

 

Ad. 7 
DSO Mikroregion Jizera 

 

Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí Kontrolní zprávu o finanční činnosti DSO 

„Mikroregion Jizera“ v roce 2020. 

PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 

         6             0                     0 

Přijaté usnesení č. 56/2020 

Kontrolní zpráva o finanční činnosti DSO Mikroregion Jizera je přílohou tohoto zápisu. 
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Ad. 8 

Revokace usnesení č. 43/2020 Odměna 10 tisíc Kč pro neuvolněného člena zastupitelstva 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo revokaci usnesení č. 43/2020 ze dne 11. 11. 2020 – 

odměna 10 tisíc Kč pro neuvolněného člena zastupitelstva, s tímto textem: 

Zastupitelstvo obce schválilo uzavření pracovně právního vztahu s Ing. Arch. Vojtěchem Pánkem, 

neuvolněným členem zastupitelstva, na projektovou činnost, v rozsahu 20 hodin. 

PRO:     Hartlová, Koutník, Ledabyl, Beksa, Bittner               

         PROTI:  

                            ZDRŽEL SE: Pánek 

Přijaté usnesení č. 57/2020 

DPP je přílohou tohoto zápisu. 

 

Ad. 9 

Schválení Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě CES 2461/2020/PANO 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě CES 

2461/2020/PANO mezí obcí Vlastibořice, Severočeskou vodárenskou společností, a.s a panem 

Martinem Ježkem. 

PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 

         6           0                     0 

Přijaté usnesení č. 58/2020 

Smlouva je přílohou tohoto zápisu. 

 

 

Ad. 10 

Ostatní informace z obce a diskuze 

- MK U Křížku – starostka předala panu Reslovi Znalecký posudek s cenou odhadní 232,88 Kč 

za 1 m2 pozemku na kterém se nachází MK. Pan Resl se k znaleckému posudku vyjádří na 

dalším jednání ZO. 

- Vlastibořický hřbitov, kostel, zvonice – starostka informovala o místním šetření, kterého se 

zúčastnili zástupce NPÚ p. Kesner, p. Rám zástupce MÚ Turnov, zastupitelé obce p. Ledabyl. 

Pánek a Koutník. Pan Kesner upozornil na špatný stav Zvonice a doporučil některé 

zabezpečovací postupy. Vzhledem k tomu, že obec není majitelem, nemůže tyto práce na své 

náklady hradit.  

Pan Beksa informoval o jednáních s církví za jeho působení ve funkci starosty. Dále 

upozornil, že bude potřeba provést historicko – technický průzkum. Ale ne na náklady obce. 

Zmínil, že jako vlastibořickému rodákovi mu na zvonici velice záleží. 

 Pan Beran upozornil, že nově vysázeným ovocným stromům je potřeba naistalovat chrániče 

proti okusu. Obec pořídí a nainstaluje. 

 Pan Resl: opětovně žádá o úpravu instalace dopravního zrcadla na křižovatce v Sedlíšťkách. 

Starostka se omluvila za prodlení a slíbila nápravu. 

 Pan Beksa upozornil, že při pokládce optického kabelu firmy CETIN, který je položen v 70 

cm hloubky, místo 1 m, na pozemku v majetku obce, došlo k znehodnocení pozemku 446/9, 

který je ve vlastnictví pana Miroslava Beksy. Vzhledem k mělkému položení, nebude možno 

tento pozemek napojit na obecní MK. Starostka obce upozornila, že v tom samém místě 

vedou další přípojky, tj. EE, VO a voda. A to ve stejné hloubce. 

 

 



6 

Ad. 11 

Závěr 
Starostka poděkovala všem za účast a připomínky, popřála krásné Vánoce, hodně štěstí a zdraví 

v novém roce 2021. 

 

 

Ve Vlastibořicích 9. 12. 2020 

                   

 

           

Dušan Koutník, místostarosta                                              Bc. Jana Hartlová, starostka 

 

 

 

Zapisovatel:    Hana Ledabylová 

 

Ověřovatelé:   Stanislav Bittner 

  Vojtěch Pánek 

   


