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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 10. 11. 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. Schválení kupní smlouvy mezi obcí Vlastibořice a Severočeskou vodárenskou společností a.s. 

5. Schválení smlouvy o pronájmu části pozemku p. č. 762 k. ú. Vlastibořice 

6. Inventarizace 2021 

7. Pronájem bytu č. 2 na adrese Vlastibořice 23 

8. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 

9. Schválení smlouvy o zřízení služebnosti mezi obcí Vlastibořice a firmou CETIN a.s. 

10. Ostatní informace z obce a diskuze 

11. 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. 60/2021 

                                          

 

Ad. 2 

Kontrola usnesení z posledního zasedání 

Přijatá usnesení č. 44/2021 (RO č. 5/2021 - zveřejněno), č. 45/2021 (veřejnoprávní smlouva - 

podepsáno),  č. 46 a 47/2021 (smlouvy o služebnosti podepsány), č. 48 (záměr pronájmu části p. č. 

765 – zveřejněno), č. 49/2021 (záměr pronájmu části p. č. 26/1 – zveřejněno), č. 52, 53, 54/2021 (ÚP), 

č. 55/2021 (smlouva zimní údržba – podepsáno), č. 57/2021 (smlouva o poskytnutí dotace SFŽP). 

 

 

Ad. 3 

Ekonomika a rozpočet 

 

Výsledky hospodaření k 31. 10. 2021  
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Daňové příjmy.............. ………4 569 956,03 Kč  

Nedaňové příjmy.......................1 155 721,68 Kč  

Kapitálové příjmy....………………………..0 Kč  

Přijaté transfery...........................1 302 848,64 Kč  

Příjmy celkem.............................7 028 526,35 Kč  

 

Běžné výdaje................ ………..5 708 944,53 Kč  

Kapitálové výdaje............................954 522,97 Kč  

Výdaje celkem..............................6 663 467,50 Kč  

 

Zůstatek na běžném účtu činil k 31.10.2021.......................... 3 427 335,72 Kč  

Zůstatek na účtu obce ČNB činil k 31.10.2021......................... 261 975,36 Kč 

 

 

Rozpočtové opatření 6/2021 

Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření 6/2021, které upravuje výši dotace na výsadbu 

stromu z SFŽP na skutečně obdržené finanční prostředky. RO schválila starostka dne 13.10.2021 na 

základě pravomoci stanovené směrnicí 3/2018. 

 

Rozpočtové opatření 7/2021 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 7/2021, které navyšuje rozpočtové 

příjmy a výdaje obce o 434 025 Kč. Jedná se o navýšení daňových příjmů oproti stávajícímu rozpočtu, 

kompenzační bonus ze státního rozpočtu, zapojení příjmů z prodeje pytlů za odpad mimo poplatek, 

pojistnou náhradu a příjem za věcná břemena do rozpočtu. 

 

Příjmy celkem: 434 025 Kč 

Výdaje celkem: 434 025 Kč 

Financování : 0 

PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 

             5        0                     0 

Přijaté usnesení č. 61/2021 

RO je přílohou tohoto zápisu 

 

Návrh rozpočtu obce Vlastibořice na rok 2022  
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Návrh rozpočtu obce Vlastibořice pro rok 2022, který bude 

zveřejněn dne 11.11.2021 na úřední desce. 

 

 

Ad. 4 

Schválení kupní smlouvy mezi obcí Vlastibořice a Severočeskou vodárenskou společností a.s. 

 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo kupní smlouvu mezi obcí Vlastibořice a Severočeskou 

vodárenskou společností a. s. o prodeji vodohospodářského majetku (vodovod Jivina – Kotel), a 

pověřuje starostku obce k podepsání smlouvy. 

PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 

         5       0        0  

Přijaté usnesení č. 62/2021 

Kupní smlouva je přílohou tohoto zápisu. 
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Ad. 5 

Schválení smlouvy o pronájmu části pozemku p. č. 762 k. ú. Vlastibořice 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo smlouvu o pronájmu části pozemku p. č. 762 k. ú. 

Vlastibořice a pověřuje starostku obce k podepsání smlouvy. 

 

                                                       PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 

           4       0        1 

Přijaté usnesení č. 63/2021 

Návrh smlouvy je přílohou tohoto zápisu. 

 

 

Ad. 6 

Inventarizace 2021 

a) Příkaz starostky k provedení inventur 

V souladu s §§29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, starostka obce nařizuje 

provedení řádné dokladové a fyzické inventarizace majetku a závazků obce Vlastibořice k 31. 12. 

2021. 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo příkaz starostky k provedení inventur. 

PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 

         5             0                     0 

Přijaté usnesení č. 64/2021 

Příkaz starostky je přílohou tohoto zápisu. 

 

b) Inventarizace 2021 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo harmonogram inventarizačních prací a zároveň jmenuje 

inventarizační komisi dle přiloženého seznamu. 
PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 

               5       0        0 

    

Přijaté usnesení č. 65/2021 

Harmonogram a složení inventarizační komise je součástí tohoto zápisu. 

 

 

Ad. 7 

Pronájem bytu č. 2 na adrese Vlastibořice 23 

Zastupitelstvo obce na základě výběrového řízení schválilo obsazení uvolněné bytové jednotky č. 2 na 

adrese Vlastibořice 23, s účinností k 11. 11. 2021. 

PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 

         5           0                     0 

Přijaté usnesení č. 66/2021 

 

Ad.8 

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité 

věci 

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje novou obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za 

odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, s účinností od 1. 1. 2022 

PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 

            5       0        0 

Přijaté usnesení č. 67/2021 

OZV je přílohou tohoto zápisu. 
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Ad.9 

Schválení smlouvy o zřízení služebnosti mezi obcí Vlastibořice a firmou CETIN a.s. 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo smlouvu o zřízení služebnosti  na pozemku p. č. 788/1 k. ú. 

Vlastibořice mezi obcí Vlastibořice a firmou CETIN a. s., a pověřuje starostku obce k podepsání 

smlouvy. 

PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 

           5       0        0 

Přijaté usnesení č. 68/2021 

Návrh smlouvy je přílohou tohoto zápisu. 

 

Ad. 10 

Ostatní informace z obce a diskuze 

- Sportovní areál – Částka za hřiště, je to rozlohou celkem velký projekt, o rozměru 36x24 m 

(864 m2) bez zohlednění současného podloží je 3.715.200 Kč. Cena je na „klíč“ včetně 

oplocení. Cena je opravdu orientační a přesná bude na základě projektové dokumentace, kde 

se zohlední i stávající podloží. Před samotnou realizací musí k úpravám zápisů v KN. Starostka 

obce dále osloví KHS s dotazem, co bude potřeba opravit v budově TZ, aby mohlo dojít ke 

změně užívání stavby. 

- Kulturní akce do konce roku 

1. Cestovatelská přednáška – 12. 11. 2021 

2. Rozsvícení vánočního stromu + koncert v kostele – 28. 11. 2021 

3. Mikulášská besídka v KD – 4. 12. 2021 

 

Diskuze: 

 

 

Ad.11 

Závěr 
Starostka poděkovala všem za účast a připomínky. 

 

 

Ve Vlastibořicích 10. 11. 2021 

                   

 

           

Dušan Koutník, místostarosta                                               Jana Hartlová, starostka 

 

 

Zapisovatel:    Blanka Menclová 

 

Ověřovatelé:   Dušan Koutník 

   

 


