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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 8. 12. 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. Finanční příspěvky obce na kulturní a sportovní akce 

5. DSO Mikroregion Jizera 

6. Schválení projektových záměrů 

7. Ostatní informace z obce a diskuze 

8. Závěr  

 

Ad. 1 

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

Zapisovatelem byla zvolena Hana Ledabylová, ověřovateli Blanka Menclová, Markéta Václavíková 

 

Zastupitelstvo obce rozhodlo o pořízení zvukového záznamu z dnešního zasedání. 

PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 

         6       0        0 

Přijaté usnesení č. 69/2021 

                                          

 

Ad. 2 

Kontrola usnesení z posledního zasedání 

Přijatá usnesení č. 61/2021 (RO č. 6 a 7/2021 - zveřejněno), č. 62/2021 (smlouva s SVS – převod 

vodovodu),  č. 64, 65/2021 (inventarizace), č. 66/2021 (nájemní smlouva na byt v č. p. 23), č. 67/2021 

(OZV - zveřejněno), č. 68/2021 – smlouva o služebnosti s firmou CETIN). 

 

 

Ad. 3 

Ekonomika a rozpočet 

 

Výsledky hospodaření k 30. 11. 2021  

 

Daňové příjmy.............. 4 967 895,61 Kč 

Nedaňové příjmy............1 265 305,68 Kč 

Kapitálové příjmy....………68 250 Kč 

Přijaté transfery..............1 380 779,64 Kč 
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Příjmy celkem................7 682 230,93 Kč 

 

Běžné výdaje................ .6 464 950,07 Kč 

Kapitálové výdaje...........1 049 851,78 Kč 

 

Výdaje celkem...............7 514 801,85 Kč 

 

Zůstatek na běžném účtu činil k 30. 11. 2021.......................3 250 712,55 Kč 

Zůstatek na účtu obce ČNB činil............................................279 894,76 Kč 

 

 

Rozpočtové opatření 8/2021 

Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření č. 8/2021, které navyšuje rozpočtové příjmy a 

výdaje obce o 496 877 Kč. Jedná se o navýšení daňových příjmů oproti stávajícímu rozpočtu, finanční 

příspěvek na zmírnění kůrovcové kalamity v roce 2020, finanční ocenění ze soutěže Zlatá popelnice 

2020, zapojení příjmu z prodeje vodovodu na Jivině SVS.   

 

Příjmy celkem: 496 877 Kč 

Výdaje celkem: 496 877 Kč 

Financování : 0 

PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 

             6        0                     0 

Přijaté usnesení č. 70/2021 

RO je přílohou tohoto zápisu 

 

 

Rozpočet obce Vlastibořice na rok 2022 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočet obce na rok 2022 jako schodkový, dle platné 

rozpočtové skladby. Výše příjmů 6 086 000 Kč, výše výdajů 6 601 000 Kč. Schodek bude vyrovnán 

zapojením bankovního zůstatku ve výši 515 000 Kč. 

 

PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 

         6       0        0  

Přijaté usnesení č. 71/2021 

 

 

Zmocnění starostky 

Zastupitelstvo obce zmocňuje starostku obce k provedení posledního rozpočtového opatření roku 2021 

v případě, že obec obdrží dotaci ke konci roku 2021 a dalším potřebným úpravám rozpočtu bez změny 

objemu rozpočtu.  

 

PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 

                       6         0                    0  

Přijaté usnesení č. 72/2021 
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Ad. 4 

Finanční příspěvky obce na kulturní a sportovní akce 

 

Zastupitelstvo obce projednalo a rozhodlo o výši maximálního příspěvku 5000,- Kč  z rozpočtu obce 

na kulturní nebo sportovní akci,  kterou budou pořádat místní spolky a sdružení v roce 2022. 

PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 

         6       0        0  

Přijaté usnesení č. 73/2021 

 

Přičemž žádosti o tento příspěvek budou přijímány nejpozději do konce února 2022. Jednotlivé žádosti 

posoudí zastupitelstvo obce. 

 

 

Ad. 5 

DSO Mikroregion Jizera 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí Kontrolní zprávu o finanční činnosti DSO Mikroregion Jizera 

v roce 2021. 

 

                                                       PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 

           6       0        0 

Přijaté usnesení č. 74/2021 

Kontrolní zpráva je přílohou tohoto zápisu. 

 

Ad. 6 

Schválení projektových záměrů 

 

a) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo pořízení přípravných projekčních dokumentů 

k rekonstrukci sportovního areálu a sběrného dvora ve Vlastibořicích a pověřuje Ing. Arch. 

Pánka k jejich zpracování. 

PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 

               6       0        0 

   

Přijaté usnesení č. 75/2021 

 

b) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo pořízení projektové dokumentace k rekonstrukci 

účelové komunikace  p. č. 772 k. ú. Vlastibořice ( Jivina – Kotel). 

PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 

            6           0     0 

  

Přijaté usnesení č. 76/2021 

 

c) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo úpravu terénu na pozemku p. č. 561 k. ú. 

Vlastibořice (cesta Jivina – střed) 

PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 

               6       0        0 

   

Přijaté usnesení č. 77/2021 

 

d) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo doměření objektu kulturního domu, které bude 

podkladem pro další projekční práce v rámci tohoto objektu. 
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PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 

               5       0        1 

  

Přijaté usnesení č. 78/2021 

 

 

 

Ad. 7 

Ostatní informace z obce a diskuze 

 

- Z-Box zásilkovna je už v provozu, najdete jí před OÚ 

- Na jaře  budou instalovány 3 info turistické tabule. Jedna bude ve Vlastibořicích naproti 

restauraci, jedna v Sedlíšťkách a jedna na Jivině. 

- Svozové auto je opravené  - svoz bioodpadu do 17. 12. 2021 

 

Diskuze: 

 Pan Sýkora vznesl dotaz k přívodu EE na návsi v Sedlíšťkách. Na všechny akce, které pořádá 

zapsaný spolek Sedlíšťáci berou elektrický proud ze soukromých zdrojů. Už v loňském roce 

žádali obec o zpřístupnění EE z obecní lampy. 

Starostka obce odpověděla, že na jaře letošního roku při instalaci nové lampy na návsi 

v Sedlíšťkách pan Hoffman z jedné z lamp prodloužil kabel EE a zpřístupnil odebírání EE 

z obecního odběrného místa. 

 Pánové Sýkora. Tomsa a Vrba se zeptali, proč se jasany okolo rybníka ořezávají a proč se 

rovnou nepokáceli. Ořezané stromy vypadají ošklivě a prý stejně zahynou.  Nejlepší by bylo 

stromy pokácet  a osázet okolí rybníka novými. Dále požadují pořezat náletové olše. 

Zasedání zastupitelstva se zúčastnil pan Jelínek, který ozdravné prořezy stromů provádí. 

Podotkl, že tyto prořezy stromům pomohou a teprve čas ukáže, zda bude potřeba jasany 

pokácet.  

Zástupci obce se shodli na tom, že mezi jasany na jaře příštího roku se zasadí nové stromy 

(nejlépe břízy nebo duby). 

 Pánové Sýkora. Tomsa a Vrba vznesli rozhořčený dotaz proč obyvatelé Sedlíštěk nebyli 

informováni o tom, že se chystá pokácení lípy na návsi. Obyvatel se toto pokácení dotklo. Lípa 

byla jejich srdeční záležitost a oni neměli možnost se s lípou rozloučit. Proč tato informace 

nepřišla sms info kanálem. Stejně prý chodí jen nepodstatné věci a pokácení lípy je dost zásadní 

informace, která lidem oznámena nebyla. 

Starostka obce odpověděla, že pokácení zaschlé lípy došlo právě na popud obyvatel Sedlíštěk. 

Lípa už ohrožovala bezpečnost obyvatel. O pokácení lípy se vědělo už od loňského roku, kdy 

byla vysázena lípa nová, co by následovnice  této zaschlé. Dále uvedla, že na minulém zasedání 

(tj. 11. 11. 2021) zastupitelstvo odsouhlasilo prodej lipového dřeva.  

 Pan Tomsa kritizoval sběr posekané trávy na obecním pozemku v zatáčce u hlavní silnice. 

Tráva tam zůstává a hnije. 

Starostka kontrovala s tím, že nahromaděná tráva tam zůstala z důvodu poruchy svozového 

vozu a dále, že sběr posekané trávy je v těchto místech dost obtížný, z důvodu vyjetých kolejí, 

jak si přes tento pozemek někteří řidiči zkracují cestu na Klůčky. 

Dále informovala přítomné, že v jarních měsících dojde k celkové úpravě tohoto pozemku. 

Budou zde nainstalovány lavičky a nová turistická info tabule, která odkazuje na 

pamětihodnosti Sedlíštěk. Plánem je z tohoto pozemku udělat malou oddychovou zónu. 

Zabrání se zároveň i přejíždění a parkování na pozemku. 
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 Pan Sýkora se zeptal, zda obec plánuje nákup nových párty stanů a jak to bude s pódiem. Stany, 

které jsou v majetku hasičů jsou poškozené a už se víceméně na pořádání společenských akcí 

nedají použít. Pódium je prohnilé a není už pro účinkující bezpečné. Pokud se mají pořádat 

společenské akce, je potřeba obnovit toto vybavení. 

Starostka odpověděla, že pódium není v majetku obce, ale je majetkem zaniklého Jivina klubu, 

potažmo Pavla Svačinky, který toto pódium dostal od obce Kryštofovo Údolí zdarma a na své 

náklady ho ještě s ostatními lidmi z Jiviny klubu převezli pódium na Jivinu. 

Dále přítomným oznámila, že obec, coby člen DSO Mikroregion Jizera, bude ještě dalšími 5ti 

obcemi žádat o dotaci na pořízení nového pódia, které bude v majetku tohoto Mikroregionu a 

obce si budou toto pódium půjčovat. Vždy na začátku roku si jednotlivé obce sestaví kalendář 

akcí, aby bylo možno si pódium půjčovat. Obec Vlastibořice samostatně bude ještě z tohoto 

dotačního titulu žádat o nákup nového párty stanu. Dotační titul bude vyhlášen během února 

2022, proto nemůže obec zaručit, že pódium bude pořízeno už v nadcházejícím roce. 

  

 

Ad.8 

Závěr 
Starostka poděkovala všem za účast a připomínky, popřála šťastné a veselé Vánoce. 

 

 

Ve Vlastibořicích 8. 12. 2021 

                   

 

 

 

           

Dušan Koutník, místostarosta                                               Jana Hartlová, starostka 

 

 

Zapisovatel:    Hana Ledabylová 

 

Ověřovatelé:   Blanka Menclová 

  Markéta Václavíková 

   

 


