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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice
konaného dne 13.2.2013 v zasedací místnosti kulturního domu.

Přítomni: viz. prezenční listina
Ověřovatelé zápisu: Sluka, Menclová
Zapisovatel : Svačinka
Program:
1. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
2. Kontrola usnesení z posledního zasedání.
3. Schválení výsledků inventarizace k 31.12.2012.
4. Schválení účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni § 84 odst. 2 písm. b) zák.
128/2000 Sb.
5. Aktuální informace z dění v obci.
6. Diskuze.
7. Závěr.

Ad. 1
Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
Ověřovatelé zápisu: Sluka Zdeněk, Menclová Blanka
Zapisovatelem byl zvolen Pavel Svačinka.
Ad. 2
Kontrola usnesení z posledního zasedání.
Přijatá usnesení číslo 36/2012 až 42/2012 byla splněna.
Přijatá usnesení číslo 1/2013 – 7/2013 byla splněna, vyjma usnesení číslo 2/2013 – Anatoliy
Lysko byt v č.p. 15 Vlastibořice odmítl.
Ad. 3
Schválení výsledků inventarizace k 31.12.2012
Dle ,,Plánu inventur“ na rok 2012 ze dne 22.10.2012 byly zahájeny činnosti inventurní
komise 2.1.2013 a ukončeny dne 21.1.2013.
1

Shrnutí všech podstatných skutečností:
K naplnění § 8 odst. 3 písm d) vyhl. 270/2011 obec Vlastibořice požádala dne 12.12.2012
Katastrální úřad pro Liberecký kraj o vydání výpisu z katastru nemovitostí se stavem k datu
31.12.2012.
Tento úkon je osvobozen od správního poplatku.
K naplnění § 7 odst. 1 vyhl. 270/2011 obec Vlastibořice požádala o potvrzení o počtu akcií
SVS a.s. se stavem k 31.12.2012.
Originál potvrzení ze dne 2.1.2013 je přiložen u Inventurního soupisu č. 10 ( inventurní
soupis k finančnímu majetku).
Jedná se o akcie na jméno a nejsou veřejně obchodovatelné.
Při vyřazování majetku byla dodržena směrnice č. 2/2011. (Předseda likvidační komise
starosta, členové : místostarosta, starosta hasičů, předseda finančního výboru).
(Vyřazovací protokol č. 1/2012 ze dne 31.12.2012).
Na inventurních soupisech jsou uvedeny v členění na kódy zjištění: 01- 04 a 10 - 12.
01 Řešení schodků a mank - nebyly zjištěny
02 Řešení inventarizačních přebytků a jejich ocenění - nebyly zjištěny
03 Změny odpisových plánů - odpisové plány byly vygenerovány dle stanovené
předpokládané doby používání DM bod 5.5.1. ČÚS 708, viz příloha č. 1 ke směrnici č.
1/2011 ,,O odpisování dlouhodobého majetku.“
04 Řešení návrhů na opravné položky majetku - žádné návrhy nebyly podány.
10 Řešení OP k pohledávkám nad rámec předpisu - žádné návrhy nebyly podány.
11 Schválení odpisů pohledávek a závazků - návrhy nebyly podány.
12 Doplnění závazků z úroku z prodlení a penále, tvorba rezerv - návrhy nebyly podány
Informace o zjištěních v průběhu inventarizace dle inventurních soupisů:
Z inventurních soupisů vyplývají zjištění v členění na kódy 05- 09.
05 Zbytný majetek
5.1. Návrhy na vyřazení majetku
- likvidací (inventární číslo 11) kotel prodejna
- prodejem (prodej parcel, určených územním plánem k zastavění v části obce Jivina :
p.č. 562/25, 543/2 v k.ú. Vlastibořice).
06 Návrhy změn využití majetku - žádné návrhy nebyly podány
07 Úpravy plánu oprav a údržby a plánu investic – plánovaná oprava garáží před č.p. 26
byla realizována.
Bude zvažována oprava střechy č.p. 15 Vlastibořice.
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08 Návrhy na zajištění výnosů z majetku – navýšení nájemného z obecních bytů (vyjma
DPS) o 12 % v letech 2013 a 2014.
Schváleno na zasedání ZO dne 14.12.2011, číslo usnesení 41/2011.
09 Návrhy na zajištění ochrany majetku - V současné době agent České pojišťovny
Turnov přepracovává stávající smlouvy na pojištění budov, (vyjma č.p. 23 – pojištěno u
KOOPERATIVY) z důvodu jejich aktualizace na současný stav.
Usnesení číslo 8/2013
Zastupitelstvo obce Vlastibořice bere na vědomí výsledky inventarizace majetku a závazků
sestavené k 31.12.2012 a s výsledky souhlasí.
6 hlasů ano
1 omluven
Ad. 4
Schválení účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni § 84 odst. 2 písm. b) zák.
128/2000 Sb.
Zastupitelstvu obce byly předloženy následující výkazy:
,,Příloha“ k účetní závěrce.
Fin 2-12 M
Rozvaha – Bilance
Výkaz zisku a ztráty
Bilance státních dotací dle účelu
Účtový rozvrh
Příjmy za rok 2012 8.405.689,70 Kč
Výdaje za rok 2012 7.206.159,41 Kč
Příjmy převýšily výdaje o 1.199.530,29 Kč
Podstatnou část příjmů činily příjmy z prodeje pozemků 3.988.810 Kč.
Přijatý úvěr v lednu 2012 byl splacen dle podmínek úvěrové smlouvy a zároveň bylo zrušeno
Zástavní právo smluvní (viz platný výpis z katastru nemovitostí).
Změny na majetkových účtech jsou podrobně popsány v ,,Příloze“ účetní závěrky.
Usnesení číslo 9/2013
Zastupitelstvo obce Vlastibořice schvaluje dle ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, § 84 odst. 2 písm. b) ,,účetní závěrku obce sestavenou k rozvahovému dni
31.12.2012.
6 hlasů ano
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1 omluven
Ad. 5
Aktuální informace z dění v obci.
 Plán rozvoje obce – vyhodnocení ankety.
Vyhodnocení ankety je umístěno na webových stránkách obce a bude zveřejněno v obecním
zpravodaji 2/2013.
 Osvětlení Jivina (Kotel) , osvětlení Sedlíšťka.
Osvětlení Jivina – byly doručeny dvě nabídky na zhotovitele stavby. Během měsíce března
dojde k výběru dodavatele a zahájení stavby.
Veřejné osvětlení v Sedlíšťkách – zatím funkční (5dní). Pokud se budou problémy opakovat,
bude nutné provést rekonstrukci veřejného osvětlení v Sedlíšťkách.
 Vodovod –aktuální stav.
Informace o havárii vody na Andělské cestě – v pátek 8.2.2013, dodávka vody byla obnovena
ve večerních hodinách. Pitná voda zajištěna cisternou.
 Věcná břemena.
Usnesení číslo 10/2013
Zastupitelstvo obce Vlastibořice schvaluje zřízení věcného břemene na p.č. 562/8 v k.ú.
Vlastibořice.
Věcné břemeno bude zřízeno ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
Za zřízení výše uvedeného věcného břemene bude obci poskytnuta finanční náhrada
(1.000 Kč/VB).
6 hlasů ano
1 omluven
Usnesení číslo 11/2013
Zastupitelstvo obce Vlastibořice schvaluje zřízení věcného břemene na p.č. 787/2 v k.ú.
Vlastibořice ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s.
Finanční náhrada bude činit 1.000 Kč.
5 hlasů ano
1 zdržel se
1 omluven
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Usnesení číslo 12/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
6 hlasů ano
1 omluven
 Obecní byt.
Uvolněný byt v č.p. 15 Vlastibořice pan Anatoliy Lysko odmítl.
Ad. 6
Diskuze.
1. Paní Vacková vznesla dotaz na veřejné osvětlení do Kotle na Jivině. Osvětlení se
začne budovat dle klimatických podmínek na jaře (březen).
2. Poškození okrasných stromků u DPS. Obecní zaměstnanec jednal bez přímého
příkazu starosty a dojde pravděpodobně k vysazení nových stromků.
3. Stolní tenis v KD je využíván a na poplatcích za 1/2013 bylo vybráno 220,- Kč.

Ve Vlastibořicích: 15.2.2013

…………………………
Pavel Svačinka – místostarosta

…………………………………...
Ing. Martin Beksa – starosta

Ověřovatelé: Sluka Zdeněk
Menclová Blanka

Zapisovatel : Svačinka Pavel
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