
1 

OBEC VLASTIBOŘICE 

Vlastibořice 23, 463 44 | info@vlastiborice.cz | www.vlastiborice.cz | Tel.: +420485 146 025 
 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice ze dne 13. 4. 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. Oprava místních komunikací 

5. Přidělené dotace z rozpočtu obce na pořádání kulturních akcí 

6. Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele opravy mostku  

7. Technické zázemí sportovního areálu ve Vlastibořicích 

8. Linka bezpečí z. s. 

9. Komunitní plán sociálních služeb ORP Turnov 

10. Věcná břemena  ČEZ a.s. 

11. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na volební období 2022- 2026 

12. Ostatní informace z obce a diskuze 

13. Závěr  

 

Ad. 1 

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

Zapisovatelem byla zvolena Hana Ledabylová, ověřovateli Markéta Václavíková, Vojtěch Pánek 

 

Zastupitelstvo obce rozhodlo o pořízení zvukového záznamu z dnešního zasedání. 

PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 

         6       0        0 

Přijaté usnesení č. 12/2022 

                                          

 

Ad. 2 

Kontrola usnesení z posledního zasedání 

Přijatá usnesení č. 2/2022 (RO č. 1/2022) - zveřejněno), č. 4/2022 (OZV k shromažďování odpadů) – 

zveřejněno na ÚD a ve Sbírce právních předpisů ÚSC,  č. 6/2022 (smlouva k prodeji dřeva – 

podepsáno oběma stranami), č.9/2022 žádost o dotaci na opravu mostku – zpracováno, odevzdáno, 

č. 10/2022 žádost o dotaci mokřady na Jivině – zpracováno, odevzdáno. 
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Ad. 3 

Ekonomika a rozpočet 

 

Výsledky hospodaření k 31. 3. 2022  

 

Daňové příjmy.............. 1 458 518,45 Kč 

Nedaňové příjmy..............365 376,46 Kč 

Kapitálové příjmy....…………57 200 Kč 

Přijaté transfery.................478 936,30 Kč 

 

Příjmy celkem................2 360 031,21 Kč 

 

Běžné výdaje................ .1 510 087,43 Kč 

Kapitálové výdaje..............................0 Kč 

 

Výdaje celkem............... 1 510 087,43 Kč 

 

Zůstatek na běžném účtu činil k 31.3.2022.........................3 958 903,44 Kč 

Zůstatek na účtu obce ČNB činil k 31.3.2022........................823 045,56 Kč 

 

 

Rozpočtové opatření 3/2022 

Rozpočtové opatření zapojuje do rozpočtu dar firmy Koreň Elektro spol. s.r.o. na podporu válečných 

uprchlíků z Ukrajiny ve Vlastibořicích. Současně i výdaje spojené ubytováním válečných uprchlíků 

z Ukrajiny v KD Vlastibořice a dar obce společnosti Člověk v tísni. RO obsahuje dotaci z Úřadu 

práce ČR na veřejně prospěšné práce, výnos z odpadu z kovu, věcných břemen, výdaje na instalaci 

tuků v kuchyni KD. 

 

Příjmy: 66 720 Kč 

Výdaje: 66 720 Kč 

Financování :0 Kč 

 

PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 

         6       0        0 

Přijaté usnesení č. 13/2022 

 

 

Rozpočtové opatření 2/2022 

Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření 2/2022, které zahrnuje skutečně obdržené dotace 

na vybudování WC v KD Vlastibořice a doplatek dotace na opravu veřejného osvětlení z roku 2021. 

RO schválila starostka dne 24.2.2022 na základě pravomoci stanovené směrnicí 3/2018. 

 

 

Ad. 4 

Oprava místních komunikací  

Zastupitelstvo obce projednalo cenové nabídky a schválilo dodavatele na opravu místních komunikací, 

firmu Silnice Cajk s.r.o. 

PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 

         6            0                   0 

Přijaté usnesení č. 14/2022 
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Ad. 5 

Přidělené dotace z rozpočtu obce na pořádání kulturních akcí 

Zastupitelstvo obce posoudilo žádosti o přidělení dotace na pořádání kulturních, společenských a 

sportovních akcí a rozhodlo o přidělení dotací ve výši: 

a)  2000,- Kč na akci  „Velikonoční hledání vajíček“, kterou pořádá zapsaný spolek Sedlíšťáci 

b)  5000,- Kč na akci „Slavnosti na Sedlíšťkách“, kterou pořádá zapsaný spolek Sedlíšťáci 

c)  3 500,- Kč na účast Sokola Vlastibořice na nohejbalovém turnaji  

 

Na akci Rozsvícení vánočního stromečku zastupitelstvo obce rozhodlo dotaci nepřidělit. 

    

PRO: Hartlová, Beksa, Bittner, 

Václavíková, Pánek     

PROTI:        

         ZDRŽEL SE: Koutník 

Přijaté usnesení č. 15/2022 

Žádosti jsou přílohami tohoto zápisu. 

 

Ad. 6 

Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele opravy mostku  

Zastupitelstvo obce na základě schváleného záměru opravy mostku přes řeku Mohelku v místní části 

Slavíkov vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele prací spojených se stabilizací mostku před 

rekonstrukcí. 

PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 

               6       0        0  

Přijaté usnesení č. 16/2022 

Vyhlášení výběrové řízení je přílohou tohoto zápisu. 

 

 

Ad. 7 

Technické zázemí sportovního areálu ve Vlastibořicích 

Zastupitelstvo obce vyhlašuje výběrové řízení na nájemce technického zázemí sportovního areálu ve 

Vlastibořicích na období od 1. 6. 2022 do 30. 9. 2022. 

PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 
     6           0                     0 

Přijaté usnesení č. 17/2022 
Vyhlášení výběrového řízení je přílohou tohoto zápisu. 

 

Diskuze: 

Pan Pánek sdělil, že TZ jako stánek rychlého občerstvení je zkolaudováno jak stavebním úřadem, tak 

Krajskou hygienickou stanicí. 

 

Ad. 8 

Linka bezpečí z.s. 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo finanční podporu 3000,- Kč Lince bezpečí, z. s. 

PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 
     6             0                     0 

Přijaté usnesení č. 18/2022 
Žádost je přílohou tohoto zápisu. 
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Ad.9 

Komunitní plán sociálních služeb ORP Turnov 

Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí Komunitní plán sociálních služeb na období 2022 – 

2025, který vypracoval Odbor sociálních služeb Městského úřadu Turnov. 

 

PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 
     6            0                     0 

Přijaté usnesení č. 19/2022 
Komunitní plán sociálních služeb bude zveřejněn na elektronické desce obce. 

 

Ad.10 

Věcná břemena  ČEZ a.s. 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo způsob oceňování věcných břemen podle aplikace E-

břemeno + 20% bonifikace, přičemž minimální cena VB je stanovena na 2 000 Kč a výše bonifikace 

je max. 20 000 Kč za jedno věcné břemeno, mezi obcí Vlastibořice a ČEZ Distribuce a.s. 

PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 

         6       0        0  

Přijaté usnesení č. 20/2022 

 

 

Ad.11 

Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na volební období 2022- 2026 

 

Zastupitelstvo obce projednalo a stanovilo počet členů zastupitelstva obce na volební období 2022 – 

2026, a to v počtu 7 zastupitelů. 

PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 

         6             0        0  

Přijaté usnesení č. 21/2022 

 

 

Ad. 12 

Ostatní informace z obce a diskuze 

 Jarní brigáda 30. 4. 2022 

 Pálení čarodějnic -  v Sedlíšťkách a na Jivině, ve Vlastibořicích hasiči pálit nebudou 

 Ubytování uprchlíků a jejich financování z obecního rozpočtu 

 Sběr nebezpečných složek TDO se uskuteční v neděli 8. 5. 2022 

 Sběr elektroodpadu 14. 5. 2022 

 Čištění nádrže v 2. polovině května 2022, během této akce dojde ke spálení hromady klestí pod 

bytovými domy 

 

 

Diskuze: 

 p. Sýkora požádal o zapůjčení stanu a dvou setů lavic na akci „Velikonoční hledání vajíček“  

 p. Resl se dotázal na chybějící zrcadlo v křižovatce v Sedlíšťkách, směr Trávníček. Starostka 

jeho absenci zdůvodnila poškozením v zimních měsících. Pokud MÚ Turnov, odbor dopravy 

povolí instalaci dalšího zrcadla, tentokrát ve Vlastibořicích, pořídí obec další a obě budou 

nainstalovány současně. Zároveň obec bude žádat o instalaci dvou dopravních značek „slepá 

ulice“ za kulturní dům, jedna do Andělské, druhá ke Koutníkům. 
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 Paní Brožová informovala, že poškození příkopu u krajské silnice před Sedlíšťkama má na 

svědomí AGRO Rubín, který už příkop na své náklady opravuje. Starostka informovala, že 

KSS LK havárii 2x hlásila a žádala o opravu. 

 P. Beran se opět dotazoval na odstranění kamenů z polní cesty do Sedlíštěk. Starostka 

odpověděla, že kameny osobně se zaměstnanci obce sesbírala, zároveň došlo k opravě kůlů a 

ochran proti okusům. Pan Beran odpověděl, že tam ještě spousta kamenů zbyla, a že při sekání 

může dojít k poškození zahradní techniky. Starostka odpověděla, že kameny jsou sesbírány 

pečlivě. Zároveň pana Berana požádala, aby nepřesazoval již zasazené stromy podél silnic. 

Všechny stromy, které jsou vysázeny, jsou už zaevidovány v pasportu, který zpracovala 

Krajská správa silnic LK. 

 

 

Ad.13 

Závěr 
Starostka poděkovala všem za účast a připomínky. 

 

 

Ve Vlastibořicích 13. 4. 2022 

                   

 

 

 

           

Dušan Koutník, místostarosta                                               Jana Hartlová, starostka 

 

 

 

Zapisovatel:    Hana Ledabylová 

 

Ověřovatelé:   Markéta Václavíková 

  Vojtěch Pánek 

   

 


