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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice ze dne 10. 3. 2021

Ad. 1
Slib nové členky zastupitelstva obce paní Markéty Václavíkové
Dne 2. 2. 2021 náhle zemřel zastupitel Bc. Jan Ledabyl. V souladu s § 56 zákona č. 494/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů, nastoupila do uvolněné funkce
zastupitelky obce dne 3. 2. 2021 1. náhradnice z kandidátní listiny SNK Vlastibořicko paní Dana
Lund Balounová. Dne 11. 2. 2021 podala paní Lund Balounová k rukám starostky rezignaci na mandát
zastupitelky. Ve stejný den, tj. 11. 2. 2021 podala k rukám starostky rezignaci na postavení náhradníka
člena zastupitelstva obce 2. náhradnice z kandidátní listiny SNK Vlastibořicko paní Lucie Ludvíková.
Na uvolněný post členky zastupitelstva obce nastoupila dne 12. 2. 2021 paní Markéta Václavíková.
Rezignace na mandát člena zastupitelstva je přílohou č. 1 tohoto zápisu
Rezignace na postavení náhradníka člena zastupitelstva je přílohou č. 2 tohoto zápisu
Před samotným jednáním dnešního zasedání zastupitelstva bylo paní Markétě Václavíkové předáno
osvědčení o nastoupení do funkce členky zastupitelstva obce.
Osvědčení je přílohou č. 3 tohoto zápisu
Starostka obce vyzvala novou členku zastupitelstva obce paní Markétu Václavíkovou ke složení slibu
tohoto znění:
„ Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat
svědomitě, v zájmu obce Vlastibořice a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“
Paní Václavíková složila slib pronesením slova „slibuji“
Slib členky zastupitelstva obce je přílohou č. 4 tohoto zápisu.
Přítomni: zastupitelé obce viz prezenční listina – příloha č. 5
Ad. 2
Volba zapisovatele a ověřovatelů
Starostka obce přivítala přítomné a hosty.
Zapisovatelem byla zvolena Jana Hartlová, ověřovateli Blanka Menclová a Markéta Václavíková
Starostka navrhla upravit program zasedání o další bod:
11. Oprava cesty v místní části Jivina - Kotel
Program:
1. Slib nové členky zastupitelstva obce
2. Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatelů, schválení programu jednání
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Kontrola usnesení z posledního zasedání
Ekonomika a rozpočet
Schválení výsledku inventarizace za rok 2020
Schválení darovací smlouvy o převodu hřbitova ve Vlastibořicích do majetku obce a smlouvy o
zřízení věcného břemene
7. Schválení darovací smlouvy obci Sychrov
8. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Oprava a rozšíření veřejného osvětlení v obci
Vlastibořice“ z dotačního programu Program obnovy venkova, který vyhlásil Liberecký kraj a
schválení vyčlenění finančních prostředků na tento projekt
9. Žádost o pronájem technického zázemí ve Vlastibořicích
10. Obecní cesta U křížku
11. Oprava cesty v místní části Jivina - Kotel
12. Ostatní informace z obce a diskuze
13. Závěr
PRO: PROTI:
ZDRŽEL SE:
7
0
0
3.
4.
5.
6.

Zastupitelstvo obce schválilo upravený program dnešního zasedání.
Zastupitelstvo obce rozhodlo o pořízení zvukového záznamu z dnešního zasedání.
Přijaté usnesení č. 5/2021

Ad. 3
Kontrola usnesení z posledního zasedání
Přijatá usnesení č. 2/2021 (revokace usnesení k VZMR – smlouva s firmou Convexi s.r.o. podepsána),
č. 3/2021 (smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - podepsáno), č. 4/2021 (smlouva
o prodeji dřeva na stojato - podepsáno)
Ad. 4
Ekonomika a rozpočet

Výsledky hospodaření k 28. 2. 2021
Daňové příjmy.............. 808 668,19 Kč
Nedaňové příjmy............214 387 Kč
Kapitálové příjmy....………….0 Kč
Přijaté transfery.......................73 384 Kč
Příjmy celkem................1 096 439,19 Kč
Běžné výdaje................ …813 610,64 Kč
Kapitálové výdaje.................41 140 Kč
Výdaje celkem................854 750,64 Kč
Zůstatek na běžném účtu činil k 28.2.2021.......................... 2 973 773,36 Kč
Zůstatek na účtu obce ČNB činil k 28.2.2021.........................626 277,42 Kč
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Ad. 5
Schválení výsledku inventarizace za rok 2020
Dle „Plánu inventur na rok 2020“ ze dne 11. 11. 2020 byly zahájeny činnosti inventarizační komise
16. 11. 2020 a ukončeny dne 21. 1. 2021.
Zastupitelstvo obce Vlastibořice bere na vědomí výsledky inventarizace majetku a závazků sestavené
ke dni 31. 12. 2020 a s výsledky souhlasí.
PRO: PROTI:
ZDRŽEL SE:
7
0
0
Přijaté usnesení č. 6/2021
Inventarizační zpráva a zápis je přílohou tohoto zápisu.
Ad. 6
Schválení darovací smlouvy o převodu hřbitova ve Vlastibořicích do majetku obce a smlouvy o
zřízení věcného břemene
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo smlouvu darovací smlouvu a smlouvu o zřízení věcného
břemene mezi obcí Vlastibořice a Římskokatolickou farností Vlastibořice a pověřuje starostku obce
k podepsání smlouvy.
PRO:
7

PROTI:
0

ZDRŽEL SE:
0

Přijaté usnesení č. 7/2021
Smlouva je přílohou tohoto zápisu.

Ad. 7
Schválení darovací smlouvy obci Sychrov
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo darovací smlouvu s obcí Sychrov a pověřuje starostku obce
k podepsání darovací smlouvy.
PRO: PROTI:
ZDRŽEL SE:
7
0
0
Přijaté usnesení č. 8/2021
Návrh darovací smlouvy je přílohou tohoto zápisu.
Ad. 8
Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Oprava a rozšíření veřejného osvětlení v obci
Vlastibořice“ z dotačního programu Program obnovy venkova, který vyhlásil Liberecký kraj a
schválení vyčlenění finančních prostředků na tento projekt
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci na projekt „Oprava veřejného
osvětlení v obci Vlastibořice“ z dotačního programu Program obnovy venkova, který vyhlásil
Liberecký kraj v 02/2021 a schvaluje vyčlenění finančních prostředků na tento projekt ve výši 200
tisíc Kč. V souladu s tím, pověřuje starostku obce k podání žádosti o dotaci.
PRO:
7
Přijaté usnesení č. 9/2021
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PROTI:
0

ZDRŽEL SE:
0

Ad. 9
Žádost o pronájem technického zázemí ve Vlastibořicích
Zastupitelstvo obce projednalo a zamítlo žádost o pronájem technického zázemí ve Vlastibořích na
dobu neurčitou paní Martině Chlupáčové.
PRO: Hartlová, Koutník, Pánek, Bittner, Beksa, Menclová
PROTI:
ZDRŽEL SE: Václavíková
Přijaté usnesení č. 10/2021
Ad. 10
Obecní cesta U křížku
Obec obdržela další předžalobní výzvu od právního zástupce pana Resla. Na prosincovém jednání ZO
pan Resl dostal jedno pare znaleckého posudku na cenu pozemku pod cestou. Měl obci dát vědět, zda
cenu akceptuje. Předžalobní výzva je jeho odpovědí a je přílohou tohoto zápisu. Aby byly právní síly
vyrovnané, tak obec, prostřednictvím starostky, najala jako svého právního zástupce Mgr. Aleše
Kocoura z advokátní kanceláře Fojt – Kocour. Od této chvíle bude obec komunikovat prostřednictvím
svého právního zástupce.
Ad. 11
Oprava cesty v místní části Jivina – Kotel
Zastupitelstvo projednalo a schválilo záměr opravy obecní cesty v místní části Jivina – Kotel.
PRO: PROTI:
ZDRŽEL SE:
7
0
0
Přijaté usnesení č. 11/2021

Ad. 12
Ostatní informace z obce a diskuze
-

-

-
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Obec podala žádost o dotaci na projekt Obnova polní cesty na Sedlíšťku k Ministerstvu
životního prostředí. Jedná se o 100% dotaci na stromy a příslušenství k nim. Žádosti bylo
vyhověno. Obec požádala o částku cca 150 tisíc na 50 stromů. Zemní práce provede pan Hauzr
– zarovnání terénu, osetí travním semenem. Stromy budou zasazeny svépomocí na jarní
brigádě.
Kulturní akce NOC KOSTELŮ – obec se ve spolupráci s místní farností přihlásila do kulturní
akce Noc kostelů, která se uskuteční v pátek 28. 5. 2021. Na programu se bude podílet paní
Jelínková, pan Svačinka, starostka a místostarosta.
V KD byly zahájeny stavební práce k vybudování toalet ve 2 NP
Očkování klientů DPS a seniorů 80+ - celkem 20 občanů, velké poděkování patří MUDr.
Hakenové z Doubravy
Obec pořídila pasport veřejného osvětlení. Každý sloup VO je označen číslem. Pokud bude
kdokoliv chtít nahlásit poruch VO, stačí když obecnímu úřadu nahlásí číslo sloupu.
Příprava projektové dokumentace na tyto investiční akce:
sportovní areál ve Vlastibořicích
MK Jivina do Kotle

-

V loňském roce zastupitelstvo schválilo připojení naší obce do každoroční kampaně „Vlajka
pro Tibet". 10. 3. 2021 byla vlajka opět vyvěšena.

Ad. 13
Závěr
Starostka poděkovala všem za účast a připomínky.
Ve Vlastibořicích 10. 3. 2021

Dušan Koutník, místostarosta

Zapisovatel:

Jana Hartlová

Ověřovatelé: Blanka Menclová
Markéta Václavíková
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Jana Hartlová, starostka

