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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice,

konaného dne 19.02.2014 v kulturním domě ve Vlastibořicích

Přítomni: viz prezenční listina

ověřovatelé zápisu: Blanka Menclová' Bc. Denisa Koreňová
Zapisovatel: Zuzana Petráčková

Program:

1' Přivítaní, volba zapisovatele a ověřovatelů.
2. Kontrola usnesení z posledního zasedání.
3. Výsledky hospodaření k 31.12.2013.
4. Schválení výsledku inventarizace k 31.12.2013.
5. Schválení úěetní závérý sestavené k rozvahovému dni $ 84 odst.2 písm. b)

zák.I28l2000 Sb.
6. Zpráva o finančním hospodďení DSo Mikroregionu Jizera zarok2013.
7. Schválení termínového kalendáře veřejných zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice

na rok 2014.
8. ostatní informace zobce.
9. ostatní a diskuze.
I0. Závěr.

Ad. I
Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.

Starosta obce přivítal přítomné a hosty.

Zapis ov atel e m b y l a zv olena Zuzana P etráčková.
ověřovatelé zápisu: Blanka Menclová, Bc. Denisa Koreňová.

Ad.2
Kontrola usnesení z posledního zasedání.

Přijatá usnesení číslo 3I - 3512013 byla splněna.



Ad.3
Výsledky hospodaření k 31.12.2013.

Daňové příjmy 3.739.715,]0 Kč
Nedaňové příjmy 958'998,37 Kč
Kapitálové příjmy 266.247.00 Kč
Přijaté transfery 24I.552,00 Kč
Příjmy c e l k e m : 5.206.513'07 Kč

Výdaje:
Běžné výdaje 4.570.317,07 Kě
Kapitálové výdaje 461.341,80 Kč
Výdaje c elkem: 5.031.658'87Kč

Zůstatek na běŽnóm účtu činil k31.12.2013 1.610.011.37 Kč.

Ad.4
Usnesení číslo 1/2014.

Dle ,,Pliínu kontrol" na rok 2013 ze dne 22.10.2013 byly zahájeny činnosti inventumí komise
2.I'2014 a ukončeny dne 21.1 .2014.

Shrnutí všech podstatrrých skutečností:

K naplnění $ 8 odst. 3 písm. d) vyhl. 27012011 obec Vlastibořic e požádaIa dne 3.|2.2OI3
Katastrální úřad pro Liberecký kraj o vydání výpisu z katastru nemovitostí se stavem k datu
31.12.2013.
Tento úkon je osvobozen od správního poplatku.

K naplnění $ 7 odst. 1 vyhl. 27012011 obec Vlastibořicepožádaladne3.12.2013 o potwzení o
počtu akcií SVS, a.s. se stavem ke dni 3l.I2.20l3.
originál potvrzení ze dne 2.I.2014je přiloŽen u Inventurního soupisu č.10 ( inventurní soupis
k finančnímu majetku ).
Jedná se o akcie na jméno a nejsou veřejně obchodovatelné.

Při vyřazovrání majetku byla dodržena Směrnice č.2l20I1. Předseda likvidační komise
starosta, členové: místostarosta, starosta hasičů, předseda finaněního výboru.
Vyřazovací protokoly: č.1l20I3 ze dne2.4.2013, č.2l20I3 ze dne2.4.2013' č.3l20I3 ze dne-
2.4.2013, č.4l20I3 ze dne 10.5.2013 a ě. 5l20I3 ze dne I4.I0.20I3.

Na inventurních soupisech jsou uvedeny v členění kódy zjištění: 01 * 04 a 10 _ 12.
0l Řešení schodků a mank _ nebyly zjištěny.

02 Řešení inventarizačních přebýků a jejich ocenění _ nebyly zjištěny.



Ad5
Usnesení čís|o 212014.

Na zasedání zastupitelstva nedošlo ke schválení účetní závérky roku 2013, doposud
jsme neobdrŽeli písemné vyjádření ,,Zprávy o výsledku přezkoumiání hospodďení
obce Vlastibořice zarok2013* od auditora KÚ Liberec.

Bude schvalováno a projednáváno na dalším zasedéni zastupitelstva obce'

Ad.6
Usnesení č,.3l20l4.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí Zprávuo finančním hospodďení MikroregionuJizeraza
rok 2013, která byla vyvěšena dne 17.2.2014 na úřední desce a na EL úřední desce.

7 hlasů ANo

Ad7
Usnesení číslo 412014
Zastupitelstvo projednalo a schválilo termínový kalendář veřejných zasedánízasfupitelstva
obce Vlastibořice na rok 2014.
Termínový kalendář veřejných zasedáni zastupitelstva obce Vlastibořice na rok 2OI4 je
přílohou tohoto zápisu.

7 hlasů ANo

Ad8
Ostatní informace z obce.

/ Usnesení číslo 5/2014
Zastupitelstvo projednalo a schválilo obecně závaznouvyhlášku č.Il20I4 o místním -
poplatku zaprovoz systému shromažďoviání, sběru, přepravy, třídění, vytlživání a
odstraňoviíní komuniílních odpadů.
Platba ve výši 500 Kč na osobu ponechána.
obecně závazná vyhláška ě.Il20I4 zveřejněna na uřední i EL uřední desce obce, je
přílohou tohoto zápisu.

7 hlasů ANo



r' Usnesení číslo 6/2014
Zastupitelstvo projednalo a schvál1lo ztizení věcného břemene spoleěnosti ČEZ
Distribuce a.s. _ nová přípojka Jivina, týkajíci se parcel ppč,. 56211,56218,56514
a780/2, LV 1, v k.ú. Vlastibořice, které jsou ve vlastnictví obce.

7 hlasů ANo

Starosta informoval přítomné o akceptov áni žádosti o podporu ze SFŽP ČR v rámci
operačního programu životního prostředí na rekronstrukci Kulturního domu ve
Vlastibořicích _ bliŽší informace o podmínkách ,,dotace" budeme znát do cca 3
měsíců.
Informace o o dalších zájemcích o koupi 2 pozemkive Vlastibořicích ve vlastnictví
obce Vlastibořice.
Přítomní byli informováni o nabídce p.starosty Liesnera z obce Příšovice _ o
spolupráci při zřízení obecní policie.
Starosta informoval o uvolněném bytě č.3 Vlastibořice čp.15 po p.Krčilovi _ čekiíme
zpětnou vazbunapožadavek obce Vlastibořice o pomoc Policie Čn pri vystěhoviání,
jelikoŽ byt nebyl řádně předrín. Starosta obce předkládá veškeré podklady o vzniklém
dluhu na nájemném a úroku z prodlení právníkům k vymáhání.
Starosta informovai přítomné o daňové vytěžnosti, která činí pro obec 22Yo atvoti
velkou ěást obecních příjmů.

Ve Vlastibořicích : 20.2.2014

g. Martin Beksa, starosta

ověřovatelé: MenclováBlanka ffi
Bc. Denisa Koreňová /'* u'r-n 

/


