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Obecní úřad – 
aktuální informace

Výsledky hospodaření 
k 30. 11. 2021
Daňové příjmy ����������������������4 967 895‚61 Kč
Nedaňové příjmy �����������������1 265 305‚68 Kč
Kapitálové příjmy ���������������������  68 250‚00 Kč
Přijaté transfery������������������ 1 380 779‚64 Kč
Příjmy c e l k e m: �������������� 7 682 230‚93 Kč

Běžné výdaje��������������������������6 464 950‚07 Kč
Kapitálové výdaje ����������������1 049 851‚78 Kč
Výdaje c e l k e m: ������������� 7 514 801‚85 Kč

Zůstatek na běžném účtu činil 
k 30� 11� 2021 �����������������������3 250 712‚55 Kč
Zůstatek na účtu ČNB činil 
k 30� 11� 2021 �������������������������� 279 894‚76 Kč
Celkem k 30� 9� 2021 ������� 3 530 607‚31 Kč

Informace z evidence 
obyvatel k 30. 11. 2021
Přihlášeni k trvalému pobytu:
Hovorka Jiří
Štěrbová Pavla
Lískovcová Marcela

Narodili se:
Vrbová Eliška
Mareš Jáchym

Počet obyvatel po změnách

343
před rokem: 340 
před pěti lety: 300

Životní jubilea
V listopadu a v prosinci svá životní 
jubilea oslavili tito jubilanti: 
Ludvíková Vladimíra

Gratulujeme a přejeme 
hodně štěstí a zdraví!

Vážení spoluobčané,

rok utekl jako voda a nastal adventní čas. Bohužel i tento 
rok patřil mezi ty nejpodivnější. V jednu chvíli jsme si všichni 
mysleli, že jsme nad zákeřným virem vyhráli. Bohužel se 
ukázalo, že vítězství je ještě daleko. Buďme k sobě i nadále 
navzájem ohleduplní a tolerantní a vše se v dobré obrátí.

Chtěla bych poděkovat všem lidem, kteří se zapojují do 
komunitního života v obci, za jejich práci, nápady i podněty. 

Přeji všem šťastné a veselé Vánoce, v novém roce 2022 hodně 
zdraví, štěstí a hlavně lásky.

Jana Hartlová
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Velkoobjemový kontejner
Velkoobjemový kontejner je aktuálně na Jivině� Otevřen je 
každou první sobotu v měsíci od 11:00 do 12:00 hodin�

odpady

Úřední hodiny
od ledna 2022 se mění pro 
veřejnost úřední hodiny 
obecního úřadu vlastibořice.

přítomnost starostky a účetní: 
pondělí: 7:00–17:00 
středa: 7:00–17:00 
v ostatní dny po telefonické 
domluvě. 
tel. číslo na oÚ 485 146 025 
tel. číslo starostka 603 844 868

přítomnost místostarosty: 
pondělí: 16:00 do 17:00 
v ostatní dny po telefonické 
domluvě. 
tel. číslo místostarosta 739 242 
081

Rozsvícení vánočního stromu
první adventní neděle připadla letos na 
28. listopadu 2021. na tento slavnostní den 
jsme opět nazdobili náš obecní vánoční strom 
a o páté hodině podvečerní jsme se u něj sešli. 
během světelné projekce, kterou připravil vojta 
pánek, jsme si zazpívali koledy s paní veronikou 
Hubáčkovou a laurinkou pudilovou. po 
rozsvícení stromu se většina z nás přesunula do 
kostela svaté kateřiny alexandrijské na koncert 
vážné hudby. nádherný kulturní zážitek si pro 
nás připravil mileva kvintet. zazněly skladby 
od antonína dvořáka a jaroslava křečka.

za přípravu slavnostního večera patří velký 
dík pavlovi svačinkovi, tomášovi Hartlovi, 
Honzovi machekovi, vojtovi pánkovi, karin 
černé, která k nám mileva kvintet přivezla, 
veronice Hubáčkové a laurince pudilové. za 
vánoční výzdobu obecního úřadu patří velký dík 
zahradnictví d a d z jiviny.

největší dík patří všem, kteří si našli čas a na 
rozsvěcení vánočního stromu dorazili. 

01
Obec 

informuje


Jana Hartlová

vzhledem k tomu, že byl stav lípy řešen již 
zhruba před jedním rokem a bylo zřejmé, 
že bude muset být v každém případě 
pokácena, byla nedaleko staré lípy již před 
rokem vysazena její následovnice.

02
Lípa


Milan Jelínek


Milan Jelínek

Lípa na návsi v Sedlíšťkách 
v závěru letošního roku 
muselo bohužel dojít ke 
skácení lípy, kterou zasadil pan 
mareš při příchodu z konce 
i. světové války. důvodem 
byl v poslední době rychle 
se zhoršující zdravotní stav 
stromu. v široké koruně 
začaly usychat celé kosterní 
větve a samovolně odpadat 
jejich konce. dřevokazné 
houby se objevily dokonce 
i ve vrcholné partii koruny. 
pravděpodobnou příčinou mohl 

být zásah do kořenového systému při budování 
podkladu zpevněné cesty před lety kolem 
stromu. vzhledem k velikosti stromu, blízkosti 
elektrického vedení a dopadové vzdálenosti 
byl strom postupně po částech rozebrán. 
skutečnost, že strom při řezu na pařezu vypadá 
zdánlivě "zdravě", o jeho celkovém zdravotním 
stavu nic nevypovídá. 

v zástavbě je prvořadá provozní bezpečnost 
pod stromem a já osobně bych na lavičce pod 
touto lípou nechtěl sedět ani minutu. lípa měla 
ve výšce 130 cm obvod kmene 247 cm. 

Komentář Obecního úřadu Vlastibořice: 

Finální fázi procesu likvidace stromu 
nastartovala stížnost pana Sýkory a Tomsy 
ze Sedlíštěk ohledně jejího stavu ohrožujícího 
okolí. Děkujeme tímto za jejich ostražitost, 
možná se díky ní podařilo zabránit neštěstí. 
Zároveň se omlouváme každému, kdo měl 
k lípě vztah a o jejím pokácení nebyl předem 
informován a nestihl se proto s tradiční okrasou 
sedlíšťské návsi rozloučit. Zastupitelstvo obce 
si stromů váží a k podobné likvidaci přistupuje 
pouze v nejnutnějších případech po doporučení 
znalce, kterým byl v tomto případě autor 
tohoto článku Milan Jelínek. Milan je odborník, 
který by nikdy žádný krásný strom nepokácel, 
pokud má ještě nějakou šanci na život nebo 
bezprostředně neohrožuje své okolí, a proto 
o stanovisko v takovýchto případech žádáme 
právě jeho. OÚ vyhoví návrhu pánů Sýkory 
a Tomsy a bude o podobných akcích informovat 
občany prostřednictvím SMS Infokanálu. 
Upřímně doufáme, že to v příštích letech 
nebude potřeba.
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Informace o registraci na očkování proti onemocnění 
COVID−19 v našem nejbližším okolí 
registrace na očkování probíhá online na adrese https://registrace.mzcr.
cz/ nebo na bezplatných tel. infolinkách: 1221 (volejte po–pá 8–16 h) a na 
lince libereckého kraje 800 880 066 (neslouŽí jako informační kanál pro 
zodpovídání dotazů). linka libereckého kraje je v provozu ve všední dny 
v čase 8:00–16:00 hodin, o víkendech v čase 8:00–13:00 hodin.

centrální online registrační 
systém je zpřístupněn 
pro osoby starší 12 let. 
při registraci je nutné 
zadat telefonní číslo kvůli 
zaslání přístupových údajů. 
registrační formulář umožňuje 
registraci na podání první 
i druhé dávky i registraci 
na podání posilovací třetí 
dávky očkování proti 
covid−19. systém následně 
sám vyhodnotí způsobilost 
pro podání posilovací dávky 
a automaticky zašle pozvánku 
na daný termín. na posilovací 
dávku se mohou aktuálně 
registrovat:

• osoby starší 60 let a osoby 
s chronickým onemocněním 
=> po uplynutí 5 měsíců od 
ukončení předešlého očkování 
proti covid−19, 
• všechny ostatní osoby => 
po uplynutí 6 měsíců od data 
ukončení předešlého očkování 
proti covid−19, 
• patrně od poloviny prosince 
se 5 měsíční odstup třetí 
dávky začne vztahovat na 
všechny osoby nad 50 let.

Očkování v Turnově probíhá 
v budově nemocnice v 1. patře 
budovy ta naproti interní 
ambulanci, adresa 28. října 
1000, telefon 770 194 499. 
provádí se zde pouze očkování 
posilovací 3. dávkou po 
předchozí rezervaci termínu. 
očkování prvních a druhých 
dávek je možné v očkovacím 
centru v liberci.

Očkování v Liberci probíhá na třech místech 

1) Očkovací centrum KNL v budově D 
Libereckého kraje, adresa u jezu 642/2a, 
liberec, tel. 770 194 499. provádí se zde 
očkování první, druhou i posilovací 3. dávkou 
po předchozí rezervaci termínu, možný je 
výběr ze dvou typů vakcín, pfizer a moderna. 
v očkovacím centru je možné také očkování pro 
samoplátce.

více informací na https://www.nemlib.cz/
covid−19/ockovani/

2) EUC Klinika Liberec, adresa klášterní 2/117, 
460 01 liberec, přízemí a010, tel. 702 263 725. 
očkuje se vakcínami pfizer a pro třetí dávku je 
k dispozici vakcína od firmy moderna. 

více informací na https://euc.cz/nase-zarizeni/
kliniky/euc-klinika-liberec/ockovaci-misto/

3) Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, 
pobočka Liberec, adresa u sila 1139, 463 11, 
liberec 30, tel. 245 015 015.

více informací na www.zuusti.cz 

při očkování je nutné sebou mít platný doklad 
totožnosti a kartičku pojištěnce.

03
Zdraví


Lucie Koutníková

SENIORKY A SENIOŘI, POZOR! 
Váš dodavatel elektřiny nebo plynu možná skončil, pokud si nejste jistí, 
situaci je potřeba okamžitě řešit. 
Zkontrolujte si, kdo byl Vaším dodavatelem elektřiny nebo plynu, 
nebo zkontrolujte platby za elektřinu nebo plyn. 
Dodavatel elektřiny nebo plynu 

Pokud byla Vaším dodavatelem společnost 
A-PLUS Energie obchodní, BOHEMIA ENERGY 
entity, COMFORT ENERGY, EAGLE ENERGY, 
Energie České spořitelny, Europe Easy Energy, 
Kolibřík energie, Ray Energy, nebo X Energie 
a neřešili jste změnu plateb, ověřte si, zda 
nedlužíte za energie dodavateli poslední 
instance. 
 

Platby za elektřinu nebo plyn 
Na platebním dokladu SIPO nebo ve Vaší 
bance (trvalý příkaz) si ověřte, zda máte 
nastaveny platby za elektřinu nebo plyn. 
Pokud ne a zálohy na energie žádným 
jiným způsobem nehradíte, dlužíte za 
energie dodavateli poslední instance.  
Pokud ano, peníze se strhávají, je vše 
v pořádku. Nemusíte nic řešit. 
 

 

Co se stalo? 
Pokud jste byli zákazníkem jedné z výše uvedených společností, nebo Vaše platby dodavateli 
elektřiny nebo plynu neodchází, tak Váš dodavatel skončil. 
Zachovejte klid. Nejste na to sami. Situaci ale řešte co nejdříve! 
Elektřinu ani plyn Vám nevypnou, aktuálně Vám je dodává dodavatel poslední instance. 
 

Kdo Vám může pomoci, pokud si nevíte rady? 
Vaše rodina nebo přátelé Vám jistě pomohou najít potřebné informace i problém řešit. 
Zavolat nebo zajít můžete na místní úřad (obecní nebo městský), poradí Vám i Váš starosta, 
nebo Vaše starostka. 

V každém případě si připravte poslední vyúčtování za elektřinu nebo plyn. 
 

Co bude potřeba vyřešit?  
Je nutné zjistit, kdo je Váš dodavatel poslední instance, kontaktovat ho a vyřešit platby za 
elektřinu nebo plyn. 
Dodavatel poslední instance je dočasná záchranná síť pro případ, když skončí Váš 
dodavatel. Proto je nutné vybrat si obratem nového dodavatele elektřiny nebo plynu. 

 
Kde naleznete sami více informací? 

Energetický regulační úřad (www.eru.cz) poskytuje veškeré informace k této situaci 
– o dodavatelích poslední instance včetně kontaktů, postup, jak změnit dodavatele, 
a odpovědi na často kladené otázky lidí, kteří se dostali do stejné situace jako Vy. 
Občanské poradny (www.obcanskeporadny.cz), kde si můžete domluvit schůzku. 
Místní úřady (městský nebo obecní), kam můžete také zajít osobně. 

N 
E 
B 
O 
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Rozsvícení vánočního stromečku v Sedlíšťkách 
zrušeno

momentální zhoršení covidové situace 
v české republice a související vládní 
rozhodnutí nás přiměly na 4. prosince 
2021 naplánované rozsvícení vánočního 
stromečku na návsi v sedlíšťkách zrušit. 
velice nás to mrzí a zpětně se za zrušení 
omlouváme. měli jsme připravený bohatý 
program, občerstvení i staročeský stánek, 
avšak zdraví našich spoluobčanů je naší 
prioritou. děkujeme za pochopení.

rádi bychom také chtěli zpětně poděkovat 
našim babičkám za přípravu sladkých 
dobrůtek pro letní sedlíšťské slavnosti, 
kterým jsme na konci listopadu jako výraz 
poděkování roznesli malé dárečky. velice si 
jejich obětavosti vážíme.

s přáním krásných svátků vánočních 
a báječného roku 2022! 

spolek sedlíšťáci

04 Sedlíšťáci              Šárka Jones     Soňa Sýkorová

Nový Z-BOX v provozu
návod na používání z-boXu najdete na protější straně. mobilní aplikaci nutnou pro 
používání z-boXu nainstalujete na chytrý mobilní telefon s operačním systémem android 
nebo ios otevřením tohoto odkazu: https://zasilkovna.page.link/zboX 

pokud máte o služby z-boXu zájem a nemáte chytrý telefon, ozvěte se nám na oÚ, nějak to 
vymyslíme.

05 Zásilkovna         Dušan Koutník

Nonstop provoz
Z-BOX je vám k dispozici 24 hodin denně
7 dní v týdnu.

Stačí vám pouze mobilní aplikace
Zásilkovna.

Z-BOX je napájen solárním panelem
a vyžaduje jen minimum elektřiny.

Myslíme ekologicky

Snadná a rychlá obsluha

Nakupte v e-shopu, který doručuje zboží přes Zásilkovnu.

V košíku zvolte doručení na výdejní místo.

V nabídce výdejních míst vyhledejte název naší obce a vyberte Z-BOX.

Jakmile vám přijde výzva od Zásilkovny o vyzvednutí zásilky, můžete vyrazit k Z-BOXu!

U Z-BOXu zapněte na svém mobilním telefonu bluetooth a otevřete aplikaci Zásilkovna.
Telefon se pomocí bluetooth sám spáruje se Z-BOXem a otevře schránku s vaší zásilkou.

Z-BOX nově i u nás! 
Samoobslužné výdejní místo Zásilkovny

Rozšířili jsme služby v naší obci! Nově u nás najdete bezkontaktní výdejní místo, na které si 

můžete nechat doručit své zásilky. Výdejní místo, které má podobu samoobslužného boxu, 

jsme pro vás zřídili ve spolupráci s českou logistickou společností Zásilkovna.

1)

2)

3)

4)

5)

Jak na to?
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06
Odpady


Jana Hartlová

doplňkový prodej pytlů

pokud nebude kapacita nádoby nebo počet pytlů občanům stačit, 
můžou si objednat další nádobu (např. v zimním období na popel) nebo 
dokoupit pytle (malý pytel 45 kč nebo velký pytel 85 kč za kus).

splatnost poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci je 
podle nové vyhlášky stanovena pro první splátku do 30. 6. 2022, pro druhou 
splátku do 31. 12. 2022. samozřejmě je možné uhradit celou částku najednou.

pokud se rozhodnete ke změně velikosti nádoby nebo ke změně frekvence svozu, 
je nutné tyto změny nahlásit na obecním úřadě do 20. 12. 2021. svozová firma 
má na výměnu nádoby nebo provedení změny frekvence svozu lhůtu 10 dní. 

připomínáme, že sběr separovaného (tříděného) odpadu probíhá v obci 
na sběrných místech do nádob a do pytlů k tomuto určených. náklady 
na sběr tohoto tříděného odpadu jsou hrazeny z rozpočtu obce.

jedná se o váš odpad a je na vás, jak se k produkci svého odpadu postavíte.

kompletní znění vyhlášky najdete na dalších stranách.

Nová obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu  
rádi bychom vás informovali, že z důvodu nové odpadové legislativy 
vejde v platnost nová vyhláška o odpadech, která od ledna 2022 mění 
ceny svozu komunálního odpadu. v současné době vychází cena za svoz 
nádob z ceny svozové firmy. podle nové vyhlášky se bude výše poplatku 
odvíjet od kapacity nádoby (popelnice) v litrech za každý měsíc v daném 
roce (60, 80, 120, 240 litrů), frekvence svozu (1 × 7 dní nebo 1 × 14 dní a nově 
1x měsíc) a sazbou 0‚70 kč za litr směsného komunálního odpadu.

poplatek za odkládání komunálního odpadu na rok 2022

 
příklad výpočtu výše poplatku:  
Příklad 1: nádoba 120 litrů se svozem 1 × 14 dní (26 týdnů v roce) – 120 × 26 x 
0‚70 = 2 184 kč výše poplatku 
Příklad 2: nádoba 120 litrů se svozem 1 × 7 dní (52 týdnů v roce) – 120 × 52 x  
0‚70 kč = 4 368 kč výše poplatku

na občany, kteří využívají pouze pytlový svoz, nová vyhláška pamatuje 
stanovením minimálního objemu na měsíc – 60 litrů. pokud zvolí velikost 
pytle 60 litrů (malý pytel), pak zaplatí v roce 2022 504 kč (12 měsíců x 60 litrů 
x 0‚70 kč) za nemovitost, pokud zvolí velikost 110 litrů (velký pytel) zaplatí 
462 kč (6 měsíců x 110 litrů x 0‚70 kč). z výše uvedeného vyplývá, že pokud 
se majitel nemovitosti (týká se i rekreačních objektů) rozhodne pro pytlový 
svoz komunálního odpadu, je jeho povinností zakoupit minimální množství 
12 malých pytlů (60 litrů) nebo 6 velkých pytlů (110 litrů) na rok 2022.
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OBEC VLASTIBOŘICE 
Vlastibořice 23, 463 44  | info@vlastiborice.cz | www.vlastiborice.cz | Tel.: +420485 146 025 
 
 
                     OBEC VLASTIBOŘICE 

ZASTUPITELSTVO OBCE VLASTIBOŘICE 
Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 

o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 
 
Zastupitelstvo obce Vlastibořice se na svém zasedání dne 10. 11. 2021 usnesením č. 67/2021 
usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d)  
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):  

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

(1) Obec Vlastibořice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za odkládání komunálního 
odpadu z nemovité věci (dále jen „poplatek“). 

(2) Správcem poplatku je obecní úřad Vlastibořice. 

Čl. 2 
Předmět poplatku, poplatník a plátce poplatku 

(1) Předmětem poplatku je odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé nemovité 
věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, která se nachází na 
území obce.1  

(2) Poplatníkem poplatku je2 
a) fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště, nebo  
b) vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba.  

(3) Plátcem poplatku je3  
a) společenství vlastníků jednotek, pokud pro dům vzniklo, nebo  
b) vlastník nemovité věci v ostatních případech.  

(4) Plátce poplatku je povinen vybrat poplatek od poplatníka4. 

 
1 § 10j zákona o místních poplatcích 
2 § 10i zákona o místních poplatcích 
3 § 10n odst. 1  zákona o místních poplatcích 
4 § 10n odst. 2  zákona o místních poplatcích 

  
 

(5) Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou 
rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.5 

Čl. 3 
Poplatkové období 

Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok.6 

Čl. 4 
Ohlašovací povinnost 

(1) Plátce poplatku je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 30  dnů ode 
dne, kdy nabyl postavení plátce poplatku. Pozbytí postavení plátce ohlásí plátce poplatku 
správci poplatku ve lhůtě 30 dnů. 

(2) V ohlášení plátce poplatku uvede7  

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, 
místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; 
právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat  
v poplatkových věcech, 

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů 
těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, 
v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností plátce, 

c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména identifikační údaje nemovité 
věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci podle katastru 
nemovitostí. 

(3) Plátce poplatku, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, 
jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské 
konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.8 

(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je plátce povinen tuto změnu oznámit do 
15 dnů ode dne, kdy nastala.9 

(5) Povinnost ohlásit údaj podle odstavce 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který 
může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do 

 
5 § 10p zákona o místních poplatcích 
6 § 10o odst. 1 zákona o místních poplatcích 
7 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích 
8 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích 
9 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích 
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nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku 
na své úřední desce.10 

(6) Není-li plátce, plní ohlašovací povinnost poplatník.11 

Čl. 5
Základ poplatku12 

(1) Základem dílčího poplatku je kapacita soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc na 
odpad za kalendářní měsíc v litrech připadající na poplatníka. 

(2) Objednanou kapacitou soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc na kalendářní 
měsíc připadající na poplatníka je  
a) podíl objednané kapacity soustřeďovacích prostředků pro tuto nemovitou věc na 
kalendářní měsíc a počtu fyzických osob, které v této nemovité věci mají bydliště na konci 
kalendářního měsíce, nebo 
b) kapacita soustřeďovacích prostředků pro tuto nemovitou věc na kalendářní měsíc  
v případě, že v nemovité věci nemá bydliště žádná fyzická osoba.  

(3) Minimální základ dílčího poplatku činí 60 l. 

Čl. 6 
Sazba poplatku 

Sazba poplatku činí 0,70 Kč za l litr objednané kapacity soustřeďovacích prostředků. 

 

Čl. 7 
Výpočet poplatku13 

(1) Poplatek se vypočte jako součet dílčích poplatků za jednotlivé kalendářní měsíce, na 
jejichž konci  

a) měl poplatník v nemovité věci bydliště, nebo  

b) neměla v nemovité věci bydliště žádná fyzická osoba v případě, že poplatníkem je 
vlastník této nemovité věci.  

(2) Dílčí poplatek za kalendářní měsíc se vypočte jako součin základu dílčího poplatku 
zaokrouhleného na celé litry nahoru a sazby pro tento základ.  

 
10 § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích 
11 Absencí plátce je míněna situace, kdy je osoba poplatníka a plátce totožná (např. vlastník nemovité věci, v níž nemá nikdo 
bydliště) a jedná tudíž pouze v postavení poplatníka.  
12 § 10k ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích 
13  § 10m ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích 

  
 

Čl. 8 
Splatnost poplatku 

(1) Plátce poplatku odvede vybraný poplatek správci poplatku za dílčí období, která již 
uplynula, a to první splátku do 30. 6., druhou do 31. 12. daného kalendářního roku.  

(2) Není – li plátce poplatku, zaplatí poplatek ve lhůtě podle odstavce 1 poplatník. 

Čl. 9 
Navýšení poplatku  

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu 
správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. 
14 

(2) Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem poplatku včas nebo ve správné výši, vyměří mu 
správce poplatku poplatek platebním výměrem k přímé úhradě.15 

(3) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce 
poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho 
osud.16 

Čl. 10 
Společná ustanovení 

(1) Ustanovení o nemovité věci se použijí obdobně i na jednotku, která je vymezena podle 
zákona o vlastnictví bytů, spolu s touto jednotkou spojeným podílem na společných 
částech domu, a pokud je s ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak i spolu s podílem na 
tomto pozemku.17 

(2) Na svěřenský fond, podílový fond nebo fond obhospodařovaný penzijní společností, do 
kterých je vložena nemovitá věc, se pro účely poplatků za komunální odpad hledí jako na 
vlastníka této nemovité věci.18 

Čl. 11 
Přechodné ustanovení 

Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle 
dosavadních právních předpisů. 

 

 
14 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
15 § 11 odst. 2 zákona o místních poplatcích 
16 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích 
17 § 10q zákona o místních poplatcích 
18 § 10r zákona o místních poplatcích 
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obecní zpravodaj

4/2021

vlastib
ořice

(Pokračování z minulého čísla) 

Krátké shrnutí historie obce 

O historii Vlastibořic se nám až do poloviny 
14� století žádné písemné zprávy nedochovaly, 
můžeme si utvořit pouze povšechnou představu�

Vlastibořici, čeleď Vlastiborova, byli příslušníci kme-
ne Charvátů a do zdejší krajiny přišli ještě v době 
rodového zřízení, které zaniklo někdy v 9� až 10� sto-
letí� O kmeni Charvátů rovněž mnoho nevíme, první 
zprávy jsou až z 10� století, kdy tento kmen zanikl�

V založené vsi vzniklo postupně, po vymýcení 
pralesa, šest statků� Počátkem 13� století zalo-
žen ve vsi kostel, ve 14� století vybudována tvrz, 
která po zániku vladyctví v 15� století zpustla 
a Vlastibořice se dostaly ke Skalám (Vranovu)�
 
Důležitým letopočtem v historii vsi je 
rok 1565, kdy ves přešla k panství Svija-
ny, ke kterému patřila až do r� 1850�

Na počátku války třicetileté je ve vsi doložen 
kostel, fara a zbořená chalupa školy na zádušním 
(čp� 9), obecní lázeň u rybníka, šest statků (čp� 1, 2, 
3, 6, 8 a 10), mlýn (v Trávníčku čp� 39), chalupa malá 
za vsí (čp� 11) asi vyčleněná z čp� 3, chalupa (čp� 7) 
vystavěná na gruntě čp� 8 a chalupa (čp� 4) na obci 
nad rybníkem, celkem jedenáct obytných budov� 

Třicetiletá válka ves značně poničila, jak se dočí-
táme v záznamech nebo můžeme usuzovat z cen 
gruntů před válkou  a po válce:

čp� 1–150 kop – 80 kop, (zničen cca z 50%),
čp� 2–218 kop – 42 kop, majitel sběhnul,
čp� 3–90 kop – 20 kop, (zničen cca z 80%),
čp� 6–260 kop – 40 kop, grunt pustý,
čp� 8–200 kop – 40 kop, grunt pustý a zbořený,
čp� 10–400 kop – 0 kop, (zničen cca z 80%), 
čp� 39–140 kop – 85 kop, (zničen cca ze 40%)�

Chalupy čp� 4, 7 a 11 byly patrně rovněž poničeny 
a obnoveny asi až počátkem 18� století� Po válce se 
ve vsi, kromě chalupy čp� 12 na samotě na Korejtku 
a čp� 5 nad studnicej, po více než půldruha století nic 
nevystavělo, než se osadníci z války vzpamatovali�

Při očíslování domů v r� 1771 bylo ve vsi celkem 
12 domů, které vznikly patrně v tomto pořadí: 
čp� 10, 1, 6, 8, 2, 3, 9, 11, 4, 7, 12 a 5� Hoření mlýn 
byl zaevidován v Trávníčku, do Vlastibořic byl 
začleněn pod čp� 39 až při měření josefinského 
katastru�, kdy byly vymezeny obvody obcí�

K další výstavbě došlo až koncem 18� století po 
r� 1789, kdy byla zřízena ve vsi lokálie a krát-
ce na to vystavěno 7 domů� V 19� století bylo 
vystavěno 21 domů, ve 20� století 17 domů, 

z toho v čp� 55, 56 a 57 celkem 18 bytů�

Velikost robot, platů a stat-
ků ve vsi v 17� a 18� století

Některé zajímavosti z historie statků�

Čp� 1 na nejlepší půdě ve vsi, patrně z něho byl 
kdysi vyčleněn statek čp� 2 a statek čp� 3� Měl 
značnou výměru lesů, které majitel při prodeji 
statku převedl knihovně do Újezda a ze statku 
se stala chalupa� Ve 2� polovině 20� století se na 
chalupě přestalo hospodařit, budovy zpustly, 
hospodářské budovy byly zbourány, domov-
ní stavení upraveno rekreačnímu obývání�

Čp� 2� Po třicetileté válce statek uváděn jako pustý, 
majitel sběhnul� Rod nového majitele se na statku 
udržel od r� 1654 až do dnešních dnů, téměř 
350 let – Roubíček – Fanta – Mělichar – Skři-
vánek� Jedna větev rodu Roubíčků přesídlila 
v r� 1728 do Sedlíštěk, kde značně rozrost-
la� Na statku se dnes již nehospodaří�

Čp� 3� Na počátku třicetileté války bydlel 
ve statku rychtář� Po válce se majitelé rychle 
střídali, statek byl zadlužen, z nařízení vrchnosti 
musel počátkem 18� století majitel statek prodat� Ani 
dalším hospodářům se nedařilo, koncem 18� století 
byl rozdělen na tři části, ze statku se stává chalupa 
prostřední a v sousedství jsou vystavěny chalupy čp� 
18 a 19� Finanční potíže neustávají, od čp� 3 jsou od-
prodávány další pozemky� Rod Jislů – Adamů zde žil 
od r� 1719, po vymření rodu chalupa prodána k rekre-
ačnímu obývání� U chalupy stojí stará vykotlaná lípa�

Čp� 6� Velký statek s méně úrodnými pol-
nostmi nade vsí, koncem 16� století měl čtyři 
koně� V polovině 18� století je uváděn jako jed-
na čtvrtina statku� Rod Zakouřilů, patrně z čp� 
1 se objevuje na statku v r� 1672 a pokračuje 
v rodu Bartošů a Kozderků až dodnes, tedy více 
než 300 let� Na statku se již nehospodaří�

Čp� 8� Statek s rolemi nad rybníkem a na strá-
ních k Jivině měl koncem 17� století čtyři koně, 
původně stával těsně nad kostelem� Při statku 
byla krčma a kovárna� V roce 1773 je mezi výměn-
kem uváděn jeden záhon na bandory, což je asi 
první zmínka o pěstování brambor ve vsi� Statek 
dobře hospodařil, r� 1776 odešel z této živnosti 
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Čl. 12 
Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 5/2020, o poplatku za komunální odpad, ze dne 9. 12. 
2020.  

Čl. 13 
Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022.  

 

 ................................... .......................................... 

 Dušan Koutník  Jana Hartlová 

 místostarosta starostka 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 11. 11. 2021 

Sejmuto z úřední desky dne: 

 

07
Sokol


Pavel Svačinka

Sokol Vlastibořice 2022 
vážení sousedé, 

rád bych vás krátce seznámil 
s našimi plány v roce 2022 a 
na co bychom případně chtěli 
navázat. 

před námi jsou zimní měsíce, 
kdy máme všeobecně méně 
pohybu, a tak bychom rádi 
vyrazili aspoň na dva pěší 
výlety po okolí. možná na část 
cesty využijeme vlak a v půlce 
cesty by měla být nějaká dobrá 
restaurace. takže tak trochu 
gastroturistika. pěší túra se 
bude pohybovat mezi 10 - 20 
km. bližší informace budou 
rozesílány přes sms-infokanál 
obce nebo hlášeny obecním 
rozhlasem. 

v březnu a v říjnu by i nadále 
neměl chybět divadelní víkend. 

poslední květnový víkend pak 
chceme po dvouleté přestávce 
uspořádat v řadě 11. sousedské 

posezení na jivinské návsi. „sousedské“ 
před lety pořádal jivinaclub, a kromě jiného 
organizoval také autobusové zájezdy za 
nějakou památkou, zajímavostí a s posezením 
s hudbou a dobrým jídlem. a my bychom chtěli 
ve spolupráci s obcí na tuto tradici navázat. 

a co „okolo vlasti“? budeme doufat, že to 
letos někdy začátkem léta vyjde.

přejeme vám krásné a klidné prožití svátků 
vánočních, a hlavně hodně zdraví v roce 2022.

za sokol vlastibořice

pavel svačinka a dušan koutník



hospodář za ustanoveného správce panského dvora� Poslední 
hospodář na statku se po druhé světové válce přestěhoval do 
pohraničí, budovy statku byly prodány a užívají se k rekreaci�

Čp� 10� Největší statek, kdysi tvrz, zřejmě první stavba ve vsi 
s pozemky pod rybníkem� První zmínka o statku: roku 1317 
prodala Anežka z Vlastibořic, vdova po Ješkovi z Vartemberka na 
Děčíně dědictví své, které připadlo jí ve Vlastibořicích na dvoru 
s dvojím poplužím, tvrzi s platem dvou kop a polnostech k tomu 
příslušných…Počátkem 18� století koupil statek rod Adamů, který 
zde hospodařil až do druhé poloviny 19� století� Statek byl rozdě-
len na dvě části, druhá část dala vznik čp� 25, čp� 26 a některým 
dalším číslům popisným v prostoru za kostelem a pod kostelem� 
Dalším majitelem zbylé části statku se stala rodina Melichrova, 
jejíž potomci užívají budovy statku k rekreačnímu obývání�

Kostel pocházející z počátku 13� století byl ve 14� století farním 
chrámem, nepřízní věků zpustnul a nebyl osazen� To způsobilo, že 
význam obce poklesl, obec neměla po dlouhou dobu rychtáře� V r� 
1766 byl podroben značnější opravě a léta 1825 nákladem kníže-
te Rohana přestavěn� Kostel nemá věže, zvony visí na dřevěné 
zvonici o níž je zmínka již r� 1632� Kolem kostela je hřbitov a na něm 
zděná barokní kostnice z 18� století� V blízkosti kostela stála fara�

Důležitým letopočtem v historii vsi je rok 1789 – zřízení loká-
lie při zdejším kostele� Až dosud po zániku fary byli osadníci 
křtěni, oddáváni i pohřbíváni na Loukově� V matrikách lou-
kovské fary jsem nalezl v první knize narozených z r� 1656, 
kromě mnoha jiných příbuzných a předků, pod pořadovým 
číslem 1, Jiříka Loudu z Kamení� Od zmíněného roku 1789 pře-
vzala zřízená lokálie správu zdejší farnosti i vedení matrik�

Poněvadž návštěva kostela byla povinná (druhé závazné cír-
kevní přikázání – v neděli a ve svátky slyšeti celou mši) přichá-
zelo do vsi mnoho věřících, kteří návštěvu kostela spojovali 
s návštěvou obchodu, řeznictví, různých řemeslníků, hostince, 
což přispívalo rozvoji obce a ta začala rychle růst� Po r� 1970 
zůstala fara opět bez faráře, do kostela již téměř nikdo necho-
dí� Naše země, kolébka světové reformace, je dnes po balt-
ských republikách zemí s nejnižší religiozitou v Evropě�

Výstavba tvrze ve vsi v první polovině 14� století svědčí o tom, že 
tehdejší osadníci musili bránit svůj majetek a životy i proti blízkým 
šlechtickým sousedům (Heník, Albrecht, Jan a Hynek z Valdštej-
na pohnáni r� 1318 před soud za vyloupení Příšovic a Všeně)� Tvrz 
zpustla a zanikla po husitských válkách, kdy zaniklo i vladyctví�

Zbořená chalupa školy je uváděna na počátku války třicetileté, 
škola existovala při faře jistě již před válkou, ve válce se ško-
ly nestaví� Nová dřevěná chalupa školy byla nově zbudována 
až v r� 1783, před tím se vyučovalo v budově obecní lázně, po-
tom na neosazené faře� Další, již zděná budova vznikla v r� 1821 
a na jejích základech již dochovaná budova školy z r� 1878�

V r� 1830 bylo v kolatuře školy (Vlastibořice, Sedlíšťka, Jivina, 
Kamení, Zásada, Albrechtice, Červenice, Slavíkov, Rybník, Sychrov, 
Radimovice, Husa, Vitanovice, Soběslavice, Padařovice, Střížovice) 
604 dětí ve věku od 6 do 16 let, z toho školou povinných dětí 6–9 
letých 223� Učitelský pomocník – praeceptor zdejší školy vyučoval 
děti též v Soběslavicích a Radostíně� Ve školním roce 1877/78 bylo 
školou povinných dítek 269, ve školním roce 1924/25 klesnul po 
prvé počet dětí pod 100 (97 – válečná léta), potom neustále klesal, 
až r� 1981 byla škola po téměř čtyřistaletém trvání pro nedostatek 
žáků zrušena� To způsobuje, že mladé rodiny obec opouštějí, obec 

stárne a starším lidem kteří nejezdí autem se zde nežije dobře�

Nedovedeme si již dnes představit, jak těžký byl život našich 
předků� Primitivní hospodářství vyžadovalo vynakládat na 
obdělávání polí mnoho práce, výnosy byly při tom neuvěřitelně 
nízké, hlad byl stálou hrozbou, zejména na jaře po spotřebování 
zásob a kdy pro dobytek byl nedostatek píce� Po neúrodě a častých 
válkách docházelo k hladomorům� Poslední velký hladomor byl 
v Čechách v r� 1771, jedna desetina obyvatelstva vymřela� Tepr-
ve pěstování brambor toto nebezpečí zažehnalo� Středověk to je 
svět hladovějících zemědělců tvrdě bojujících s přírodou, kteří 
museli živit zbylou společnost – příslušníky šlechty a církve�

Venkovská společnost se již od samého vzniku vsi dělila podle 
majetku� Soupis poddaných panství Svijanského z r� 1773 dělí 
poddané na sedláky, chalupníky, návesníky (baráčníky), podru-
hy a vdovy a sirotky� Ve vsi žilo 45 mužů a 50 žen, z toho pat-
řilo do kategorie sedláci 30, chalupníci 12, návesníci 11, podruzi 
25, vdovy a sirotci 17 osob� Poslední kategorie, vdovy a sirotci 
byli lidé většinou staršího věku žijící mimo rodinu, o kte-
ré se neměl kdo starat, a pokud nemohli pracovat, žebrali� 

V první polovině 20� století byly ve vsi čtyři statky (čp� 2, 6, 8 
a 10), sedm chalup větších (čp�1, 2, 3, 11, 12, 18 a 19) a několik chalup 
menších, někteří jejich majitelé provozovali i řemeslo� Baráčníci 
zpravidla zemědělskou půdu neměli, domácí zvířectvo – kozu, 
prase, králíky, slepice živili z pozemku který si pronajali od obce 
nebo od sedláků, kterým za to vypomáhali při sezonních pracích 
(senách, žních, otavách, podzimní sklizni)� Trávu vyžínali v lese, 
na mezích a příkopech, vytrhávali plevel v obilí a okopaninách� 
Živili se řemeslem, ve vsi byli všichni potřební řemeslníci: kovář 
(čp� 42), kolář (20), sedlář (31), truhlář (5, 54) natěrač (50), malíř (53), 
zedník (11, 12, 22, 33, 51), klempíř (7), řezník (27), krejčí (43), švadle-
na (50), švec (13, 14), holič (48), zámečník a brusič skla (52), faktor 
(36, 37), hudebník (29, 43), povozník (32), hajný (35), kostelník (18), 
hrobník (17)� Ves měla hostinec a řeznictví (26), obchod zbožím 
smíšeným (15, 31), obchod zbožím střižním (50), obchod ovocem 
a zemědělskými produkty (46), brusírnu skla v bývalém mlýně (39), 
mlékárnu (44), Kampeličku (53), jako výměnek sloužil domek čp� 
21 a 40� V obci bydlel farář (23), školní řídící (47, 49) a učitelé (9)� 

Vznikem Jednotného zemědělského družstva (JZD) ve Vlastibo-
řicích v r� 1951 končí způsob středověkého hospodaření na půdě 
a zcela se mění struktura venkovské společnosti� Mizí termín sed-
lák, chalupník, čeleď ap� a objevuje se nový termín – člen JZD, krátce 
jezéďák� V obci mizí rovněž téměř všechna řemesla a živnosti�

Rozpad sloučeného ZD Pěnčín po r� 1989 těžce obec pozname-
nal� Snad všichni majitelé zemědělské půdy v obci tuto v r� 1993 
pronajali nově vzniklé akciové společnosti Agro Rubín se sídlem 
ve Svijanském Újezdě, protože nechtěli nebo nemohli samostatně 
hospodařit� V obci postupně zanikla i živočišná výroba� Zatím co v r� 
1991 z úhrnu ekonomicko aktivních obyvatel pracovalo v země-
dělském družstvu 33% osob, v r� 1993 pracuje v zemědělství pouze 
nepatrná část obyvatel� Obec se postupně vylidňuje, z 59 obytných 
domů postavených ve Vlastibořicích do r� 2000 je obýváno trvale 
pouze 23 (43%), přechodně 31 (57%), trvale obydlených domů 
neustále ubývá� Podobný osud mají i ostatní osady obce – Sedlíšťka, 
Jivina a Slavíkov (část), v poslední osadě již trvale nežije nikdo�
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