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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice ze dne 19. 1. 2021
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 Jana Hartlová, ověřovateli Blanka Menclová, Vojtěch Pánek
Program:
1. Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatelů, schválení programu jednání
2. Kontrola usnesení z posledního zasedání
3. Ekonomika a rozpočet
4. Veřejná zakázka „Realizace sociálního zázemí ve 2. NP kulturního domu ve Vlastibořicích (č. p.
26) – revokace usnesení č. 55/2020
5. Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
6. Schválení smlouvy o prodeji dříví formou samovýroby
7. Ostatní informace z obce a diskuze
8. Závěr
PRO: PROTI:
ZDRŽEL SE:
5
0
0
Zastupitelstvo obce schválilo upravený program dnešního jednání.
Zastupitelstvo obce rozhodlo o pořízení zvukového záznamu z dnešního zasedání.
Přijaté usnesení č. 1/2021
Ad. 2
Kontrola usnesení z posledního zasedání
Přijatá usnesení č. 52/2020 (rozpočet na rok 2021 - zveřejněn), č. 53/2020 (OZV k poplatku za svoz
TDO – zveřejněno na ÚD, webových stránkách obce a ve Zpravodaji), č. 54/2020 (PRO – zveřejněn
na webových stránkách obce a ve Zpravodaji), č 55/2020 (VZMR – výsledky odeslány přihlášeným
firmám, vyřazená firma se proti výsledku odvolala, na dnešním zasedání budeme toto usnesení
revokovat), č. 58/2020 ( smlouva o zřízení služebnosti mezi obcí SVS a.s. – podepsáno a vloženo na
KN)
Ad. 3
Ekonomika a rozpočet

Výsledky hospodaření k 31. 12. 2020
Daňové příjmy.............. 5 000 425,13 Kč
Nedaňové příjmy............1 479 352,23 Kč
Kapitálové příjmy....………….39 823 Kč
Přijaté transfery.......................1 697 893 Kč

1

Příjmy celkem................8 217 493,36 Kč
Běžné výdaje................ …7 458 681,98 Kč
Kapitálové výdaje.................582 426,55 Kč
Výdaje celkem................8 041 108,53 Kč
Zůstatek na běžném účtu činil k 31.12.2020.......................... 2 750 201,21 Kč
Zůstatek na účtu obce ČNB činil k 31.12.2020.........................612 915,02 Kč

Ad. 4
Veřejná zakázka „Realizace sociálního zázemí ve 2. NP kulturního domu ve Vlastibořicích (č.
p. 26) – revokace usnesení č. 55/2020
Na prosincovém zasedání jsme odsouhlasili vítěze VZMR. Vyřazená firma CONVEXI s. r. o. proti
tomuto výsledku podala dne 22. 12. 2020 odvolání. Po konzultacích s KÚ LK musí hodnotící komise
svůj výsledek přehodnotit, protože hodnotící komise oprávnění v podnikání oboru potřebném pro
řádné plnění veřejné zakázky posuzovala pouze podle výpisu z obchodního rejstříku, kde toto
oprávnění zapsáno není. V živnostenském rejstříku oprávnění v podnikání oboru potřebném pro
řádné plnění veřejné zakázky zapsáno je. I přes tento rozpor bylo vyřazení firmy CONVEXI s. r. o. IČ
27333663 neoprávněné. Hodnotící komise MUSÍ svůj výrok ze dne 2. 12. 2020 opravit a jako
ekonomicky nejvýhodnější nabídku určit:
Nabídku č. 2
Identifikační údaje: 27333663
Obchodní firma: CONVEXI s. r. o.
Adresa sídla: Husova 119/61, Liberec 1, 460 01
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Nabídková cena: 533 567, 82 Kč včetně DPH
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo revokaci usnesení č. 55/2020 ze dne 9. 12. 2020 s tímto
textem:
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 s firmou CONVEXI s. r. o.
PRO:
5

PROTI:
0

ZDRŽEL SE:
0

Přijaté usnesení č. 2/2021
Návrh smlouvy je přílohou tohoto zápisu.
Ad. 5
Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby č. IV.-12-4019873/SOBS VB/1
PRO:

2

PROTI:

ZDRŽEL SE:

5

0

0

Přijaté usnesení č. 3/2021
Smlouva je přílohou tohoto zápisu.

Ad. 6
Schválení smlouvy o prodeji dříví formou samovýroby
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo smlouvu o prodeji dříví formou samovýroby mezi obcí a
firmou FOWOOD – GROUP s.r.o. a pověřuje starostku obce k podepsání smlouvy.
PRO: PROTI:
ZDRŽEL SE:
5
0
0
Přijaté usnesení č. 4/2021
Návrh smlouvy je přílohou tohoto zápisu.
Ad. 7
Ostatní informace z obce a diskuze
-

-

Objednávka stromů na obnovu polní cesty na Sedlíšťky – 25 ks břízy bělokoré, 25 ks jeřábu, 2
ks šeříku a 2 ks bezu černého. Na konci března pan Radek Hauzr provede úpravy povrchu,
zaseje trávní semeno a během měsíce dubna v rámci jarní brigády osázíme stromy. Během jara
ještě dojde k osázení 2 ks laviček.
21. 1. 2021 proběhne další schůzka s představiteli Římsko - katolické církve ohledně stavu
kostela, zvonice a hřbitova. Zúčastní se jí pan farář, technik církevních staveb, pan Rám z MÚ
Turnov a starostka obce.

Diskuze:
Pan Baloch vznesl dotaz, zda i v letošním roce bude možno od obce nakoupit palivové dřevo.
Starostka odpověděla, že ano a cena zůstane i pro letošní rok stejná.
Ad. 8
Závěr
Starostka poděkovala všem za účast a připomínky.
Ve Vlastibořicích 19. 1. 2021

Dušan Koutník, místostarosta

Zapisovatel:

Jana Hartlová

Ověřovatelé: Blanka Menclová
Vojtěch Pánek
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Jana Hartlová, starostka

