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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 9. 2. 2022 
 
 

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 výsledku inventarizace za rok 2021 

5. OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 

6. Schválení směrnice k účtování dlouhodobého majetku 

7. Schválení smlouvy o prodeji dříví formou samovýroby  

8. Mobiliář obce – schválení záměru  

9. Oprava lesních cest – schválení záměru 

10. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Oprava mostku ve Slavíkově“ z dotačního programu 

Program obnovy venkova, který vyhlásil Liberecký kraj a schválení vyčlenění finančních 

prostředků na tento projekt 

11. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Úprava mokřadní oblasti v Jivině - Vlastibořicích“ 

z Dotačního fondu v oblasti životního prostředí a zemědělství, který vyhlásil Liberecký kraj a 

schválení vyčlenění finančních prostředků na tento projekt 

12. Kampaň „Vlajka pro Tibet“ 

13. Ostatní informace z obce a diskuze 

14. 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: 

         7       0        0 

Přijaté usnesení č. 1/2022 

                                          

 

Ad. 2 

Kontrola usnesení z posledního zasedání 

Přijatá usnesení č. 70/2021 (RO č. 8/2021 - zveřejněno), č. 71/2021 (rozpočet obce na rok 2022 - 

zveřejněn),  č. 75 - 78/2021 (projektové záměry – KD zaměřeno, sportovní areál a vodní nádrž – 

geodeti zaměřují) 
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Ad. 3 

Ekonomika a rozpočet 

 

Výsledky hospodaření k 31. 12. 2021  

 

Daňové příjmy.............. 5 595 621,80 Kč 

Nedaňové příjmy............1 371 827,61 Kč 

Kapitálové příjmy....………68 250 Kč 

Přijaté transfery..............1 631 004,64 Kč 

 

Příjmy celkem................8 666 704,05 Kč 

 

Běžné výdaje................ .7 043 753,28 Kč 

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

 

Výdaje celkem...............8 093 605,06 Kč 

 

Zůstatek na běžném účtu činil k 31.12.2021.........................3 518 326,46 Kč 

Zůstatek na účtu obce ČNB činil k 31.12.2021........................460 105,76 Kč 

 

Hospodářský výsledek roku 2021 je 517 796,81 Kč. 

 

 

Rozpočtové opatření 1/2022 

Rozpočtové opatření upravuje výdaje rozpočtu a zapojuje dotaci pro Mikroregion Jizera na společný 

nákup komunální techniky. RO upravuje výši dotace na výkon státní správy na skutečnou výši 

obdržených prostředků. 

 

PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 

         7       0        0 

Přijaté usnesení č. 2/2022 

 

 

Rozpočtové opatření 9/2021  

Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření 9/2021, které zahrnuje obdržené dotace na lesní 

hospodářství obce ve výši 55 660 Kč a závěrečné úpravy rozpočtu. RO schválila starostka dne 

31.12.2021 na základě pravomoci stanovené směrnicí 3/2018 a zmocněním starostky schváleným na 

zasedání ZO 8.12.2021. 

 

Změna čísla položky rozpočtové skladby 

Zastupitelstvo bere na vědomí změnu v již schváleném Rozpočtu obce Vlastibořice 2022. V důsledku 

změny vyhlášky o rozpočtové skladbě č. 412/2021 Sb. došlo ke zrušení položky 1340 a od 1.1.2022 

její nahrazení položkou 1345 – Příjmy z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a 

příjmy z něj.  
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Ad. 4 

Schválení výsledku inventarizace za rok 2021 

 

Dle „Plánu inventur na rok 2021“ ze dne 9. 11. 2021 byly zahájeny činnosti inventarizační komise 18. 

11. 2021 a ukončeny dne 21. 1. 2022. 

Zastupitelstvo obce Vlastibořice bere na vědomí výsledky inventarizace majetku a závazků sestavené 

ke dni 31. 12. 2021 a s výsledky souhlasí. 

PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 

         7            0                   0 

Přijaté usnesení č. 3/2022 
Inventarizační zpráva a zápis je přílohou tohoto zápisu. 
 

 

Ad. 5 

Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje novou obecně závaznou vyhlášku o stanovení obecního 

systému odpadového hospodářství, s účinností od zveřejnění ve sbírce právních předpisů územně 

samostatných celků. 

                                                        PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 

           7       0        0 

Přijaté usnesení č. 4/2022 

OZV je přílohou tohoto zápisu. 

 

Ad. 6 

Schválení směrnice k účtování dlouhodobého majetku 

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje směrnici k účtování dlouhodobého majetku., s účinností od 

jejího schválení. 

 

PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 

               7       0        0  

Přijaté usnesení č. 5/2022 

Směrnice je přílohou tohoto zápisu. 

 

 

Ad. 7 

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: 
     7            0                     0 

Přijaté usnesení č. 6/2022 
Návrh smlouvy je přílohou tohoto zápisu. 

 

 

Ad. 8 

Mobiliář obce 

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje záměr pořízení nových prvků na veřejných prostranstvích 

(lavičky, stoly, odpadkové koše). 

PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 
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     7              0                     0 

Přijaté usnesení č. 7/2022 

 

Starostka obce informovala občany kde všude dojde k instalaci nových laviček, odpadkových košů a 

stolů – dětské hřiště ve Vlastibořicích, polní cesty, autobusové zastávky, náves v Sedlíšťkách, parčík 

v Sedlíšťkách… 

 

Ad.9 

Oprava lesních cest 

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje záměr oprav a rekonstrukcí lesních cest v obecním lese. 

 

PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 
     7              0                     0 

Přijaté usnesení č. 8/2022 

 

 

Ad.10 

Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Oprava mostku přes řeku Mohelku“ 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 mostku přes 

řeku Mohelku“ z dotačního programu Program obnovy venkova, který vyhlásil Liberecký kraj v 

01/2022 a schvaluje vyčlenění finančních prostředků na tento projekt ve výši 300 tisíc Kč. V souladu 

s tím, pověřuje starostku obce k podání žádosti o dotaci. 

PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 

         7       0        0  

Přijaté usnesení č. 9/2022 

 

Ad. 11 

Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Úpravy mokřadní oblasti v Jivině – Vlastibořicích“ 

z dotačního fondu v oblasti životního prostředí a zemědělství, který vyhlásil Liberecký kraj a 

schválení vyčlenění finančních prostředků na tento projekt 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci na projekt „Úpravy mokřadní oblasti 

v Jivině – Vlastibořicích“ z dotačního fondu v oblasti životního prostředí a zemědělství, který 

Liberecký kraj a schvaluje vyčlenění finančních prostředků ve výši 100 tisíc Kč na tento projekt. 

V souladu s tím, pověřuje starostku obce k podání žádosti o dotaci. 

PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 

         7       0        0  

Přijaté usnesení č. 10/2022 

 

Informace k tomuto projektu doplnil pan Pánek – v jarních měsících pan Hauzr provede zemní práce 

– rozvoz hlíny, zarovnání terénu. Obyvatelé Jiviny v rámci jarní brigády provedou prořezávky stromů 

a křovin, dojde k instalaci dvou lávek přes mokřady. 

Ad. 12 

Kampaň „Vlajka pro Tibet“ 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo připojení obce k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. 

PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 

          7            0                     0 
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Přijaté usnesení č. 11/2022 

 

Ad. 13 

Ostatní informace z obce a diskuze 

 Pokud epidemická opatření dovolí tak obec má naplánované tyto kulturní akce: 

- Rockový koncert – 12.2.2022 

- Koncert vážné hudby – 5.3.2022 

- Divadelní víkend – 18.3 – 20.3. 2022 – pořádá Sokol 

- Cestovatelská přednáška 25.3.2022 – pod záštitou Místní knihovny 

 V Sedlíšťkách na návsi došlo k vyfrézování pařezu po pokácené lípě 

 

 

Diskuze: 

1. Pan Pánek informoval občany o projektových záměrech ke sportovnímu areálu a KD  - 

renovace 2 NP a 3 NP. Vzhledem k objemu peněz je rekonstrukce KD spíše hudba buducnosti. 

2. Pan Sýkora za spolek Sedlíšťáci podal 5 žádostí o dotaci z obecního rozpočtu na pořádání 

kulturních akcí spolkem.  

2 žádosti se týkají výlovu rybníka v Sedlíšťkách. Pan Beksa upozornil na fakt, že tento rybník 

byl revitalizován z dotací MZe ČR jako nebeský a ne chovný, tzn. že v tomto tipu rybníka by 

žádné ryby být neměly. Dále požádal obyvatele Sedlíštěk o opatrný pohyb po březích rybníka 

– jedná se o sypané břehy a mohlo by dojít k sesunu a poškození břehů. 

O jednotlivých žádostech rozhodne ZO na svém dubnovém zasedání.  

3. Pan Tesař vyzval obec k podání stížnosti na Odbor životního prostředí MÚ Turnov ohledně 

ukládky hnoje zemědělce pana Brože. Hnůj a močka, která z ní vytéká ohrožuje životní 

prostředí – spodní vody, půdní fond. Upozornil na fakt, že v této mokré zimě už močka teče i 

na okolní pozemky. Podle Metodiky řádného ukládání hnoje pan Brož nedodržuje základní 

pravidla. Dále upozornil na špatný stav silnic po Jivině – špína, výtluky. Zemědělská technika 

je na místní komunikaci nevhodná a dochází k velkému poškození. Dopravní značení zákaz 

vjezdu nad 3,5 t asi nic neřeší. Nicméně pan Brož by se měl finančně podílet na opravách silnic. 

Starostka podnět sepíše a na příslušné úřady zašle. V rámci tvorby změny územního plánu má 

obec od Krajského úřadu nařízeno zpravovat studii  na vliv zemědělské výroby na životní 

prostředí. Pan Beksa podotkl, že tento problém už řešil ve svém funkčním období a úřady v této 

věci moc nepodnikly. 

Dále pan Tesař požádal o instalaci vodících sloupků na krajské silnici od jivinského hřbitova 

k odbočkám do Jiviny. 

Starostka obce instalaci vodících sloupků přislíbila. 

4. Pan Beran vznesl dotaz kdy bude instalována lavička na novou cestu do Sedlíštěk na kterou 

v loňském roce přispěli manželé Kubušovi. Dále upozornil, že kolíky u některých stromů jsou 

po zimě vyvrácené. 

Starostka obce odpověděla, že v letošním roce obec pořídí nový mobiliář (viz usnesení ZO 

z dnešního jednání). Hned z jara dojde k zatlučení uvolněných kolíků a dosázení stromů. 

5. Pan Tesař se ještě zeptal na vybudování nové polní cesty do Hlubočice. Jak to bude 

s odvodněním a osázením stromů. 

Pan Pánek odpověděl, že s odvodněním se počítá. Stromy se na nátlak pana Brože a majitelů 

okolních pozemků sázet nebudou. Stromy na polní cestě by mu znehodnotily zemědělskou 

půdu. 
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Ad.14 

Závěr 
Starostka poděkovala všem za účast a připomínky. 

 

 

Ve Vlastibořicích 9. 2. 2022 

                   

 

 

 

           

Dušan Koutník, místostarosta                                               Jana Hartlová, starostka 

 

 

Zapisovatel:    Hana Ledabylová 

 

Ověřovatelé:   Blanka Menclová 

   

Markéta Václavíková 

   

 


