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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice,

konaného dne 11.12.2013 v kulturním domě ve Vlastibořicích

Přítomni: viz ptezenční listina
omluvena: Bc. Denisa Koreňová

ověřovatelé záptsu: Blanka Menclová, Zdeněk Sluka
Zapisovatel: Zuzana Petráěková

Program:

1. Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatelů.
2. Kontrola usnesení z posledního zasedáni.
3. Výsledky hospodaření k 30.II.2013.
4. Schválení rozpočtu na rok 2014
5. Rozpočtové opatření ě.4l20I3.
6. Projednání a schváleni zŤizovací listiny MK obce Vlastibořice.
7. Projednání a schválení návrhu Řádu veřejného pohřebiště _ Vlastibořice a Jivina.
8. Projednání a schválení poplatků - nájmu hrobového místa.
9. ostatní informace z obce.
10. ostatní a diskuze.
11. Závěr.

Ad. I
Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.

Starosta obce přivítal přítomné a hosty.

Zapis ov atel e m b yl a zv olena Zuzana P etrá čkov á.
ověřovatelé zápisu: Blanka Menclová, Radek Sluka.

Ad.2
Kontrola usnesení z posledního zasedání.

Přijaté usnesení číslo 30/2013 bylo splněno.



Ad.3
Výsledky hospodaření k 30.1 1.2013.

Daňovépříjmy 3.637.327,07 Kč
Nedaňové příjmy 875'181,32 Kč
Kapitálovépříjmy 266.247.00Kě
Přijaté transfery 229.552,00 Kč
Příjmy c e l k e m : 5.008.307'39 Kč

Výdaje:
BěŽné výdaje 4.326'004,76Kč
Kapitálové výdaje 590.26I,42Kě
Výdaje c e l k e m : 4.9l6.266,18Kč

Zůstatek na běŽném účtu činil k 30.11.2013 1.559.613.18 Kč.

Ad.4
Schválení rozpočtu na rok 2014.

V souladu s $ 1 1 odst. 3 zékona25012000 Sb. byl ,,Návrh rozpočtu na rok 2Ol4* vyvěšen na
uřední a elektronické desce 10. prosince2013.

Usnesení č.31/2013

Zastupitelstvo obce Vlastibořice schvaluje ,,vyrovnaný rozpočet na rok 2014* ve výši příjmů
6.12I.000 Kě a ve výši výdajů 6.121.000 Kč.

Ztoho příjmy: tř. 1 2.931.000 Kč
tř .2 1.119.000 Kč
tř. 3 2.000.000 Kč
tř.4 71.000 Kč

Schválený rozpočetje přílohou tohoto zápisu.

6 hlasů ANo
I omluvena

Ad.5
Rozpočtové opatření č. 412013.

Usnesení číslo 3212013
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření čislo 4l20l3 a to navýšení příjmů o
490.000 Kč a navýšení qýdajů o 490.000 Kč.

6 hlasů ANo
1 omluvena



Ad.6
Projednání a schválenízřlzovací listiny Místní knihovny Obce Vlastibořice.

Usnesení číslo 33/2013
Zastupitelstvo projednalo a schváIíIo ,,Zřizovací listinu Místní knihovny ve Vlastibořicích"'

Zřizovacílistina MK ve Vlastibořicích je přílohou tohoto zápisu.

6 hlasů ANo
1 omluvena

Ad7
Projednání a schválení návrhu Řeou veřejného pohřebiště - Vlastibořice a Jivina.

Usnesení číslo 34/2013
Zastupitelstvo projednalo a schválilo ,,Řád veřejného pohřebiště _ Vlastibořice a Jivinď'.

Řád veřejného pohřebiště - Vlastibořice a Jivina jsou přílohou tohoto zápisu.

6 hlasů ANo
1 omluvena

Ad8
Projednání a schválení poplatků - nájmu hrobového místa.

Usnesení číslo 35/2013
Zastupitelstvo projednalo a schválilo poplatky _ nájmu hrobového místa Vlastibořice a Jivina.
Poplatky budou vybírány na dobu 5 let, zůstávají stejné jako v minulém období
r.2009 2013, tj. cena za pronájem hrobového místa činí:

jednohrob a umový hrob 25 Kě l rok
dvojhrob a hrobka 50 Kč / rok.

Poplatek za služby poskytované činí 100 Kč / rok / hrob.

6 hlasů ANo
1 omluvena

Ad9
Ostatní informace z obce.

/ Zastupitelstvo obce Vlastibořice bere na vědomí ,,Zprávuo finanční činnosti DSo
Mirkoregion Jizerav roce 20 1 3

6 hlasů ANo
1 omluvena

'/ Pan Svačinka seznámilpřítomné se ,,Zprávou o činnosti knihovny zarok2013*,
kterou vyhotovila knihovnice p.Jitka Klímová. Předrína informace, žepaniKlímová
byla nominována na cenu ,,Knihormík roku". Grafulujeme a děkujeme za vše, co pro
místní knihovnu ve Vlastibořicích i pro naše nejmenší ětenaře pořádá.



Zájemci o byt po p.Krčilovi - žádosti evidujeme.
Starosta obce informoval o aktuálním stavu rekonstrukce vodovodu Vlastibořice,
Jivina.
Starosta informoval přítomné o investičních plrínech nar.20I5. Více na příštím
zase dáni zastup ite l stva.
Informace o prodaném pozemku _ viz usnesení číslo 30l20I3, a o dďších dvou
zájemkyních o koupi 2 pozemki ve Vlastibořicích ve vlastnictví obce Vlastibořice
Přítomní byli informováni o odstranění ,,skládky" ve Vlastibořicích, která byla na
pozemku Thořoqých. Návrh na umístění nového místa pro sběmý dvur ve
V1astibořicích.
Příprava naztmní období _údržba. Uzavřena DPP s p.Slukou' za stejných podmínek.
Starosta informoval o provedené výměně oken a vchodových dveří v,,kampeličce".
Starosta zhodnotil obecní akci, která proběhla v neděli I.I2.20I3 v podvečerních
hodinách,,rozsvícení viínočního stromku". Děkujeme celému SDH, p.Koutníkové
i p.Bukovanovi zamilé pohoštění' a všem přítomným za hojnou účast.
Budou objednány informační cedule k označení Místní knihovny a DPS Vlastibořice.
Starosta informoval přítomné o vyspravení děr na cestě Jivina - Kotel.
osvětlení obce _ výpadky veřejného osvětlení zejménav části obce Sedlíšt'ka.
Domluvena schůzka s odborníkem na Vo.
Paní Menclová podala informaci o pruběhu posezení s důchodci obce, které se konalo
ďne 6.12.2013 v KD ve Vlastibořicích.
Nová krbová kamna na sál do KD ve Vlastibořicích.
Poděkovríní SDH Vlastibořice zaptořezéní stromů v obci.
Pan Svaěinka informoval o chystané akci na Jivině. Srdečně zve na Jivinu _naživý
,,betlém", a to dne 26.l2.20I3 od 16,30 hodin.

Ve Vlastibořicích : 13.12.20|3

Martin Beksa, starosta

ověřovatelé: MenclováBlanka

-.?

Sluka Zďeněk


