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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice,

konaného dne 30.10.2013 v kulturním domě ve Vlastibořicích

Přítomni: viz prezenění listina

ověřovatelé zápisu Pavel Kadlec, Josef Chlupáč
Zapisovatel : Zuzana Petráčková

Program:

1. Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
2. Kontrola usnesení z posledního zasedání.
3. Výsledky hospodaření k 30.9.2013.
4. Projednání a schválení záměru prodeje části pozemku ě. 56218 k.uz. Vlastibořice ve

vlastnictví obce Vlastibořice
5. Podání informace o obsazení uvolněných bytů v DPS Vlastibořice
6. ostatní informace z obce.
7. ostatní a diskuze.
8. Závér.

Ad, I
Přivítání' volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.

Starosta obce přivítal přítomné a hosty.

Zap i sovatelem byla zv olena Zuzana P etráčková.
ověřovatelé zápisu: Josef Chlupáč, Pavel Kadlec.

Ad,2
Koptrola usnesení z posledního zasedání.

Přijatáusnesení ěislo 24l20I3 už2912013 byla splněna.



Ad.3
Výsledky hospodaření k 30.09.2013.

Daňové příjmy 3'022.323,07 Kč
Nedaňové příjmy 716.650'90 Kč
Přijaté transfery 157.449,00 Kč,
Příjmy c e l k e m : 3.896.422,97 Kč,

Výdaje:
Běžné výdaje 3.507.947,65 Kč
Kapitálové výdaje 461.341'80 Kč
Výdaje c e l k e m : 3.969.289,45 Kč

Zůstatek na běŽném účtu činil k 30.09.2013 1.362.290,69 Kč.

Ad.4
Projednání a schválení záměru prodeje části pozemku č. 562/8 k úz. Vlastibořeice ve
vlastnictví Obce Vlastibořice

Usnesení č.30/2013

Zastupitelstvo obce projednalo a odsouhlasilo zárněr prodeje části pozemku ě. 56218
k.úz.Vlastibořice ve vlastnictví obce Vlastibořice. Tento zámér je rovněŽ v souladu
s platným pliánem rozvoje obce.

7 hlasů ANo

Ad.5
Podání informace o obsazení uvolněných bytů v DPS Vlastibořice

Vedoucí DPS ve Vlastibořicích Blanka Menclová podala informace o 3 volbych býech
v DPS Vlastibořice a to byt č.3,21 a22.
V bytě č.3 jsou nutné úpravy _ oprava kuchyňské desky a instalační práce.
Uvolněný byt č. 3 v DPS Vlastibořice byl přidělen k 1 .I1.2013 paní Gizele Habuštové,
Janův Důl.

Ad.6
Ostatní informace z obce.

,/ Starosta obce informoval o aktuálním stavu rekonstrukce vodovodu Vlastibořice,
Jivina.

r' Přítomní byli informováni o 
''skládce" 

ve Vlastibořicích, která je na pozemku
Thořoqých, ti se skládkou nesouhlasí. Návrh na umístění novóho místa pro sběrný
dvur ve Vlastibořicích.

'/ Starosta informoval o stiŽnosti p. Černé a p.Michrílka na p.Petra BroŽe.
'/ Byt p.Krčila, Vlastibořice čp.15 _ dokud nevyprší termín smlouvy o nájmu, není

moŽné cokoli podnikat.
./ Pálení trávy a listí.



Příprava nazimní období - odklízení sněhu, prohrnování.
Starosta informoval o stavu ýměny oken a vchodoqých dveří v,'kampeličce".
Nabídka k odkupu dvou vyřazených akumulačníchnádrži (2500 l) z DPS Vlastibořice
za domluvenou cenu 4.000 Kč. Již dvě nádrže byly v měsíci zaŤí 2013 za uvedenou
cenu prodány.
Informační cedule nazačátku obce _ Vítá Vás obec Vlastibořice.
Projednána žádost Thořorných o neoprávněném užívríní jejich pozemků pod
bytovkami.Starosta navrhl dotčeným oslovit Thořovy a domluvit pronájem zuživéní
těchto pozemků.
Mapa obecních komunikací.
Paní Menclová informovala o posezení s důchodci obce, a to dne 6.12.2013
od 16 hodin v KD ve Vlastibořicích.
Pan Svačinka informoval o chystaných akcích pro občany:
- divadelnípředstaveníochotníkůzČeskéhoDubuvneděli 10.11.2013 od 17hodin
- ýlet pro důchodce se koná v neděli 17.II.20I3
- rozsvícení viínočního stromku v neděli I.12.2013 v l6,30 hodin
- Mikulášská nadílka v sobotu 7.l2.20I3.

Ve Vlastibořicích : 01.1 1 .2013

Zapisovatel: Petráčková Zuzana

ověřovatelé: ChlupáčJosef

Beksa, starosta

Kadlec Pavel


