
Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Vlastibořice,
konaného dne 12.9.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

ověřovatelé : Bc. Denisa Koreňová, Pavel Kadlec
Zapisovatel: Marcela Najmanová

Program:
1. Přivítaní, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
2. Kontrola usnesení z posledního zasedání ze dne 13.6.2012.
3. Výsledky hospodďení k 31 .8.2012.
4. Vydaní Uzemního plánu Vlastibořice.
5. Schválení převodu vodovodu Jivina do nájmu SVS a.s.

6. Rozpoětové opatření ěisIo 4l20I2.
7. Projednání prodeje pozemku p.č. 565/1 v k.ú. Vlastibořice.
8. ostatní informace o obce.
9. Usnesení a diskuze.
I0.Závěr.

Ad. 1

Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.

Starosta obce přivítal přítomné a hosty.
ověřovatelé zápisu: Bc. Denisa Koreňová, Pavel Kadlec
Zapisov atel em b yl a zv o\ena Naj manov á M arc e l a.

Ad.2
Kontrola usnesení z posledního zasedání.

Přijatá usnesení čis\o 1612012 až 20l20I2 byla splněna.

Ad.3
Výsledky hospodaření k 31.8.2012

Daňové příjmy 2 469 470Kč
Nedaňovépříjmy 641 826Kě
Kapitálové příjmy 1 101 780 Kě (prodej pozemků)
Přijaté dotace 104 064 Kč
Příjmy celkem 4 317 140 Kč

Běžné výdaje 2 690 334 Kč
Investiční vydaje 2 921 289 Kč
Výdaje celkem 5 6t7 623 Kč



Zůstatek na běŽném účtu činil k3I.8.2012 L347.435'15 Kč
Zůstatek vyěerpaného krátkodobého úvěru činil k 3I.8.2012 2.412.291Kč

Ad.4
Vydání Územního plánu Vlastibořice.

Usnesení čís|o 2112012
Zastupitelstvo obce usnesením ěislo2Il20I2 - o v ě řu j e 

'žeÚiemniplrán Vlastibořice není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky
2008, se Zásadami územního rozvoje Libereckého kraje a se stanovisky dotčených organů.

6 hlasů ano 1 omluven

Usnesení čís|o 2212012
Zastupitelstvo obce usnesením ěislo22l20I2- s chv a l u j e
Rozhodnutí o námitce podané k Návrhu Územního planu Vlastibořice.

6 hlasů ano 1 omluven

Usnesení číslo 23l20L2
Zastupitelstvo obce usnesením ěísIo 2312012 - v y d áv á
dle $ 6 odst. 5 písm. c) a $ 54 odsj. 2zákonač,.18312006 Sb., o územnimplánovénía
stavebním řádu, v platném znění,Uzemní plan Vlastibořice formou opatření obecné povahy.

6 hlasů ano 1 omluven

Ad.5
Schválení převodu vodovodu Jivina do nájmu SVS a.s.

Usnesení čís|o 2412012

Zastupitelstvo obce Vlastibořice souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na vodní dílo
,,Vlastibořice - Jivina - prodloužení vodovodu v p.p.č. 78012,562181771'l2, v k.ú.
Vlastibořice".
Roční nájemné za přenechaný předmět nájmu bude činit 1,- Kč bez DPH.
Nájem se sjednává na dobu určitou do prodeje předmětu nájmu nájemci, nejdéle však do
3r.8.2014.
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce k uzavření nájemní smlouvy.

6 hlasů ano 1 omluven



Ad.6
Rozpočtové opatření čís|o 412012
Příjmy budou navýšeny o 60.000 Kč. Výdaje budou naýšeny o 60.000 Kč.

Ad.7
Projednání prodeje pozemku p.č. 565/1 v k.ú. Vlastibořice.

Zám& prodeje pozemku byl zveřejněn na uřední a elektronické desce od23.4.2012 do
6.6.2012.
Do dnešního dne byla doručena pouze žádost Blanky a Milana Menclových, Jivina 17.

Ad.8
Ostatní informace z obce.

- Starosta informoval o průběhu oprav výluků na komunikacích.
- Starosta upozornil na nedodržování rychlosti ve všech částech obce.
- Starosta kladně zhodnotilvýsledek akce ,,Naučná stezka" , kterou realizovalo

občanské sdruŽení Naše ves.
- Na veřejném osvětlení byly provedeny opravy a byly provedeny úpravy na časovém

spínači.
- Bylo zadáno zpracováni nabídky na ,,revitalizaci stromů" nachazejících se v katastru

obce.

Ad.9
Usnesení.

Usnesení číslo 25 /20L2
Zastupitelstvo obce bere na vědomí qýsledky hospodďení k 31.8.2012 s výsledky souhlasí

6 hlasů ano 1 omluven

Usnesení číslo 26 /2012
Zastupitelstvo schvaluje Ro č. 4l20I2.
Příjmy budou navýšeny o 60.000 Kě. Výdaje budou navýšeny o 60.000 Kč.

6 hlasů ano 1 omluven

Usnesení č,.27 12012
Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem pozemku p.č. 565/1 v k'ú. Vlastibořice manželům
Menclovým, Jivina I7 zadohodnutou kupní cenu 12,- Kčlfi} . Dále bude zohledněnaI0%o
sleva (oběan s trvalým bydlištěm v obci).

6 hlasů ano 1 omluven



Ve Vlastibořicích : I4.9.20I2

ověřovatelé: Bc' Denisa Koreňová, Pavel Kadlec

Zapisovatel: Marcela Najmanová


