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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 26. 7. 2021 
 

 

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

 

Program:  

 

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

2. Kontrola usnesení z posledního zasedání 

3. Ekonomika a rozpočet 

4. Vyhlášení vítěze výběrového řízení na dodavatele akce „Výměna topného systému v bytovém 

domě Vlastibořice č. p. 53“ 

5. Vyhlášení vítěze výběrového řízení na dodavatele akce „Oprava a rozšíření veřejného osvětlení 

v obci Vlastibořice“ 

6. Závěr  

 

Ad. 1 

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

Zapisovatelem byla zvolena Hana Ledabylová, ověřovateli Blanka Menclová, Dušan Koutník 

 

Zastupitelstvo obce schválilo upravený  program dnešního jednání. 

 

Zastupitelstvo obce rozhodlo o pořízení zvukového záznamu z dnešního zasedání. 

PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 

         5       0        0 

Přijaté usnesení č. 39/2021 

                                          

 

Ad. 2 

Kontrola usnesení z posledního zasedání 

Přijatá usnesení č. 28/2021 (RO č. 2/2021 - zveřejněno), č. 29/2021 (OZV k dani z nemovitosti),  č. 

35/2021 (darovací smlouva Radimovicím – podepsáno, peníze odeslány). 

 

Ad. 3 

Ekonomika a rozpočet 

 

Rozpočtové opatření 4/2021 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtové opatření č4/2021, které obsahuje neúčelový 

příspěvek ze státního rozpočtu ke zmírnění negativních dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro 

rok 2021 na daňové příjmy obcí. Prostředky budou v rozpočtu obce využity na sportovní zařízení, 

krizová opatření a DPP. Součástí RO je i dar ve výši 20 000 Kč moravským obcím postižených 

tornádem. 
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Příjmy celkem: 48 829,54 Kč 

Výdaje celkem: 48 829,54 Kč 

PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 

             5            0                     0 

Přijaté usnesení č. 40/2021 

RO je přílohou tohoto zápisu 

 

 

Ad. 4 

Vyhlášení vítěze výběrového řízení na dodavatele akce „Výměna topného systému v bytovém 

domě Vlastibořice č. p. 53“ 

Zastupitelstvo obce na doporučení hodnotící komise schválilo vítěznou nabídku  výběrového řízení na 

dodávku „Výměna topného systému v bytovém domě Vlastibořice č. p. 53“ a pověřuje starostku 

k podepsání smlouvy o dílo s firmou Luboš Pěta - VTMont. 
PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 

         5       0        0  

Přijaté usnesení č. 41/2021 

Návrh smlouvy je přílohou tohoto zápisu. 

 

Ad. 5 

Vyhlášení vítěze výběrového řízení na dodavatele akce „Oprava a rozšíření veřejného osvětlení 

v obci Vlastibořice“ 

 

Zastupitelstvo obce na doporučení hodnotící komise schválilo vítěznou nabídku  výběrového řízení 

na dodávku „Oprava a rozšíření veřejného osvětlení v obci Vlastibořice“ a pověřuje starostku 

k podepsání smlouvy o dílo s Františkem Hoffmanem. 

 

                                                       PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 

           5       0        0 

Přijaté usnesení č. 42/2021 

Návrh smlouvy je přílohou tohoto zápisu. 

 

Ad. 6 

Diskuze 

 

Pan Szuma (plná moc od paní Šírové) vznesl dotaz proč obec chce rušit cestu kolem Kubušů. Pan 

Pánek panu Szumovi odpověděl, že na doporučení odboru plánování MÚ Turnov bude požadavek na 

zrušení cesty v ÚP vyjmut. Námitce paní Šírové bude tedy vyhověno. 

Pan Pánek poté požádal pana Szumu, zda by si mohl z pozemku paní Šírové odstranit staré pneumatiky 

a stavební suť. Pan Szuma odpověděl, že nejsou jeho. Pan Szuma si postěžoval na pomáčené pozemky. 

 

Ad. 7 

Závěr 
Starostka poděkovala všem za účast a připomínky. 

 

 

Ve Vlastibořicích 26. 7. 2021 
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Dušan Koutník, místostarosta                                               Jana Hartlová, starostka 

 

 

Zapisovatel:    Ing. Hana Ledabylová 

 

Ověřovatelé:   Blanka Menclová 

  Dušan Koutník 


