
1

OBEC  VLASTIBOŘICE
Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov | info@vlastiborice.cz | www.vlastiborice.cz | Tel.:485 146 025

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne

18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. 

Přítomni:  viz prezenční listina 

Ověřovatelé zápisu:   Bc. Denisa Koreňová, Zdeněk Sluka 
Zapisovatel:  Marcela Najmanová 

Program: 
1. Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 
2. Kontrola usnesení z posledního zasedání. 
3. Výsledky hospodaření k 31.3.2012
4. Projednání a schválení Závěrečného účtu za rok 2011 spolu se zprávou o přezkoumání 
hospodaření.  
5. Schválení rozpočtového výhledu  na léta 2013 - 2015
6. Vytápění DPS – výměna topného systému za tepelné čerpadlo. 
7. Projednání žádosti o prodej pozemků. 
8. Nájemné za užívání obecních pozemků. 
9. Aktuální stav územního plánu.  
10.Ostatní a diskuze. 

Ad. 1 
Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 
Starosta obce přivítal přítomné. 
Ověřovatelé zápisu:   Bc. Denisa Koreňová, Zdeněk Sluka. 
Zapisovatel:  Marcela Najmanová 

Ad. 2 
Kontrola usnesení z posledního zasedání. 
Přijatá usnesení číslo 5/2012 až 9/2012 byla splněna. 

Ad. 3 
Výsledky hospodaření k 31.3. 2012 

Daňové příjmy         1.152.649    Kč 
Nedaňové příjmy         249.317   Kč
Kapitálové příjmy        175.371   Kč 
Přijaté dotace              39.024      Kč         

Příjmy celkem         1.616.361    Kč 
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Složení daňových příjmů: 
Daň z příjmů FO ze ZČ          110.660 Kč 
Daň z příjmů FO z SVČ         104.367 Kč 
Daň z příjmů z kap. výnosů      13.039 Kč 
Daň z příjmů PO                     140.275 Kč 
Daň z příjmů PO za obce        489.250 Kč 
Daň z přidané hodnoty            208.088 Kč 
Poplatek za komunální odpad  76.500  Kč
Poplatky ze psů                          2.250  Kč 
Správní poplatky                        2.220  Kč 
Daň z nemovitostí                      6.000  Kč 

Složení nedaňových příjmů: 
Příjmy z pronájmu nemovitostí        235.726  Kč 
Odměna za třídění odpadu                    8.036  Kč 
Příjmy z poskytování služeb v DPS     1.449   Kč 
Příjmy z úroků                                         146  Kč 
Ostatní příjmy z vlastní činnosti           3.960  Kč 

Kapitálové příjmy: 
Příjmy z prodeje pozemků     175.371 Kč 

Přijaté dotace : 
Dotace od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce     24.000 Kč 
Příspěvek na výkon státní správy                                 15.024  Kč   

Běžné výdaje                                 1.290.980   Kč 
Kapitálové (investiční)  výdaje     1.284.122   Kč 

Výdaje celkem                              2.575.102  Kč 

Složení kapitálových (investičních) výdajů : 
Rekonstrukce kulturního domu     1.211.987 Kč 
Zřízení místní komunikace a rozšíření  vodovodu  na Jivině    72.135 Kč 

K 31.3.2012 byla vyčerpána z krátkodobého úvěru  částka 1.072.135 Kč 
Zůstatek na běžném účtu činil k  31.3. 2012       349.021,55 Kč.  

Usnesení č. 10/2012
Zastupitelstvo obce Vlastibořice bere na vědomí výsledky hospodaření a s výsledky souhlasí. 

6 hlasů ano    1 omluven 
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Ad. 4 
Projednání a schválení ,,Závěrečného účtu obce Vlastibořice za rok 2011“ spolu se 
zprávou o přezkoumání hospodaření za rok 2011.

Návrh ,,Závěrečného účtu za rok 2011“ spolu se zprávou o přezkoumání hospodaření za rok 
2011, včetně výkazu FIN 2-12 byl zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce dne: 
6.3.2012. 
Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Libereckého kraje , odbor kontroly paní 
Kamila Vlasáková,  DiS.

Usnesení  číslo  11/2012 
Zastupitelstvo obce Vlastibořice projednalo a schválilo ,,Závěrečný účet obce Vlastibořice za 
rok 2011“ spolu se Zprávou o přezkoumání hospodaření s vyjádřením souhlasu 
s celoročním hospodařením s výhradou. 

Přijaté opatření: 
Obec zajistí v případě možné časové prodlevy v platební styku úhrady klasickým způsobem 
podáním příkazu na přepážce banky. 

               6 hlasů ano   1 omluven 

Ad. 5 
Usnesení číslo  12/2012 
Schválení  rozpočtového výhledu na léta  2013 – 2015.
V souladu s § 3 zák. 250/2000 Sb. zastupitelstvo obce Vlastibořice schvaluje rozpočtový 
výhled na léta 2013 – 2015 : 

Rok                   Příjmy v tis. Kč                             Výdaje v tis. Kč 
2013                    5.700                                                5.700 
2014                    5.300                                                5.300
2015                    5.400                                                5.400

      6 hlasů ano   1 omluven

Ad. 6 
Vytápění DPS – výměna topného systému za tepelné čerpadlo. 
Firma FREE-THERM s.r.o.  U skladiště 421, Ústí nad Labem podala nabídku na dodávku a 
montáž tepelného čerpadla pro Dům s pečovatelskou službou ve Vlastibořicích. 
Dne 23.4.2012 se uskuteční pracovní schůzka členů zastupitelstva, kde budou projednány 
podrobně podmínky v navrhované Smlouvě o dílo. 

Ad. 7 
Projednání žádosti o prodej pozemku. 
Dne 6.4.2012 podali Blanka a Milan Menclovi, Jivina 17 žádost o koupi pozemku p.č. 565/1 
v k.ú. Vlastibořice. 
Navrhovaná cena:   12,- Kč/m2 .
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Usnesení číslo 13/2012
Zastupitelstvo obce Vlastibořice pověřuje starostu zveřejnit záměr prodeje pozemku p.č. 
565/1 v k.ú. Vlastibořice o výměře 1637 m 2 na úřední desce. 

            6 hlasů ano   1 omluven 

Ad. 8 
Nájemné za užívání obecních pozemků. 
Pan Drobník Jaromír, Jivina 23 projevil zájem o pronájem pozemku  na Jivině p.č. 507/4 
v k.ú. Vlastibořice (odděleno z p.č. 507/1).
Členy zastupitelstva byly navrženy tyto podmínky pronájmu: 

 Cena za pronájem :  12,- Kč/m2 //rok
 Náklady na geometrické zaměření uhradí nájemce. 
 Nájemní smlouva na dobu určitou. 

Usnesení číslo 14/2012 
Zastupitelstvo obce Vlastibořice pověřuje starostu zveřejnit záměr pronájmu pozemku p.č. 
507/4 v k.ú. Vlastibořice na úřední desce. 

6 hlasů ano  1 omluven 

Ad. 9 
Aktuální stav územního plánu. 
Starosta obce seznámil přítomné s aktuálním stavem prací na územním plánu. 
Dne 3. dubna 2012 byla uhrazena částka 144.000 Kč zpracovateli ÚP. Zbývá uhradit dle 
smlouvy o dílo ze dne 27.4.2011  24.000 Kč. 
Po ukončení akce musí být do 50 kalendářních dnů podáno na Krajský úřad LK – Grantový 
fond závěrečné vyúčtování akce. 
Přiznaná dotace dle ,,Smlouvy o poskytnutí dotace“  činí 93.500,-  Kč.

Usnesení číslo 15/2012  
Zastupitelstvo obce Vlastibořice schválilo podání žádosti na Státní fond životního prostředí 
ČR o dotaci na akci ,,Zateplení kulturního domu č.p 26, Vlastibořice“.

  6 hlasů ano   1 omluven 

Ad. 10 
Ostatní a diskuze. 

 Starosta obce upřesnil, jaké odpady lze ukládat na skládku pod sportovištěm ve 
Vlastibořícich. 

 Průběh prací při čištění příkopů pod Vlastibořicemi. 
 Informace o připravovaných dotačních titulech. 
 Časté poruchy veřejného osvětlení v Sedlíšťkách. 
 Nutnost řešit nefunkčnost odpadů v č.p. 53 Vlastibořice. 
 Žádost pana Bukovana o pronájem technického zázemí sportoviště ve Vlastibořicích: 

Na téma technického zázemí bylo řečeno zastupiteli, že v současné době nemůže být 
budova technického zázemí pronajímána za účelem provozovny občerstvení. 
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Zastupitelé se pokusí odstranit překážky t.j. případné rekolaudace nebo povolení hygieny 
k provozu občerstvení a vyjádření stavebního úřadu k dřevěné pergole stojící na hrázi 
požární nádrže. 
Zastupitelé se sejdou v pondělí 23.4.2012 a domluví se na dalším postupu a případném 
vyřešení záměru pronájmu.
Jestliže budou odstraněny výše uvedené nedostatky, zastupitelé souhlasí s provozem.
Na podmínkách případného provozu se domluví 23.4.2012.

Ve Vlastibořicích:  19.4.2012

…………………………………..                                   ……………………………………
Svačinka Pavel – místostarosta                                           Ing. Martin Beksa – starosta

Ověřovatelé:    Bc. Denisa Koreňová 

                         Zdeněk Sluka  

Zapisovatel:   Marcela Najmanová 
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