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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 13.6.2012

v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Ověřovatelé:  Svačinka Pavel, Chlupáč Josef 
Zapisovatel:  Najmanová  Marcela 

Program: 

1. Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 
2. Kontrola usnesení z posledního zasedání. 
3. Výsledky hospodaření k 31.5.2012
4. Rozpočtové opatření číslo 2/2012  
5. Projednání prodeje pozemku p.č. 565/1 v k.ú. Vlastibořice  
6. Projednání pronájmu pozemku p.č. 507/4 v k.ú. Vlastibořice  
7. Veřejné projednávání ÚP Vlastibořice – pozvánka, aktuální stav ÚP 
8.  Informace k realizaci rekonstrukce vytápění DPS.
9.  Informace o plánované další etapě zástavby rodinnými domy na Jivině, lokalita jih ,západ.
10. Ostatní informace z obce. 
11. Naučná stezka – schválení záměru. 
12. Diskuze. 
13. Závěr.  

Ad. 1 
Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 
Starosta obce přivítal přítomné a hosty. 
Ověřovatelé zápisu : Svačinka Pavel, Chlupáč Josef 
Zapisovatelem byla zvolena  Najmanová Marcela 

Ad. 2 
Kontrola usnesení z posledního zasedání ze dne 18.4.2012.
Přijatá usnesení číslo  10/2012 až  15/2012 byla splněna. 



Ad. 3 
Výsledky hospodaření k 31.5.2012 

Daňové příjmy         1.394 822 Kč 
Nedaňové příjmy        402.479 Kč 
Kapitálové příjmy       584.570 Kč  (prodej pozemků) 
Přijaté dotace                65.040 Kč 

Příjmy celkem        2.446.911 Kč 

Běžné výdaje          1.859.803 Kč 
Investiční výdaje    1.740.954 Kč 

Výdaje celkem      3.600 757  Kč 

Zůstatek na běžném účtu činil k 31.5.2012  467.148 Kč 

K 31.5.2012 bylo vyčerpáno z krátkodobého úvěru 1.385.367 Kč 

Usnesení číslo 16/2012 
Zastupitelstvo obce Vlastibořice bere na vědomí výsledky hospodaření k 31.5.2012 a 
s výsledky souhlasí.

               7 hlasů ano

Ad. 4 
Rozpočtové opatření číslo  2/2012 

Usnesení číslo 17/2012
Zastupitelstvo obce Vlastibořice schvaluje Rozpočtové opatření číslo 2/2012. Příjmy budou 
navýšeny o 521.250 Kč , výdaje budou navýšeny o 521.250 Kč 

                                                                                                 7 hlasů ano 
Ad. 5 
Projednání prodeje pozemku p.č. 565/1  v k.ú. Vlastibořice. 
Záměr prodeje pozemku byl zveřejněn na úřední desce a elektronické desce od 23.4.2012 do 
6.6.2012. 
Uzavření kupní  smlouvy se prozatím odkládá, z důvodu nejasností  o možností zřízení 
věcného břemene na předmětném pozemku. 

Ad. 6 
Projednání pronájmu pozemku p.č. 507/4  v k.ú. Vlastibořice. 
Záměr pronájmu pozemku p.č. 507/4 byl zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední 
desce od 25.4.2012 do  6.6.2012.
Ke dni 13.6.2012 nebyly k tomuto záměru podány žádné požadavky, připomínky ani náměty. 
Podmínky pronájmu byly projednány a jsou uvedeny v zápise ze zasedání zastupitelstva obce 
ze dne 18.4.2012, v bodě ad. 8. 



Ad. 7 
Veřejné projednávání  Územního plánu Vlastibořice 
Dne 13.6.2012 byla zveřejněna Veřejná vyhláška Oznámení o vystavení a veřejném 
projednání Návrhu Územního plánu Vlastibořice.

Veřejné projednání Návrhu Územního plánu Vlastibořice proběhne s odborným výkladem a 
to ve středu  1.srpna 2012 od 17.00 hodin v kulturním domě ve Vlastibořicích č.p. 26 .

Ad. 8 
Informace k realizaci rekonstrukce topení v DPS Vlastibořice. 
Nájemníci  DPS byli upozorněni písemně na zahájení prací spojených s rekonstrukcí topení. 
Přípravné práce probíhají od 11.6.2012. 
Předpokládá se, že nejpozději do  31.8.2012 budou práce dokončeny, poté bude probíhat 
zkušební provoz. 

Ad. 9 
Informace o další plánované etapě zástavby rodinnými domy na Jivině. 
Starosta vysvětlil další plánovanou zástavbu na Jivině. 
Připomněl, že velikost nabízených pozemků je minimálně 1.200 m2 a bude se snažit nabízet 
sloučené parcely. Rozsah zástavby vychází z nového územního plánu obce. 

Ad. 10 
Ostatní informace z obce. 

 Starosta informoval přítomné o stavu prací a problémy s fakturací, předáním stavby 
při realizaci akce: ,,Zřízení místní komunikace  na Jivině“. 

 Starosta podal informaci o dokončení obnovy  katastrálního operátu.

Katastrální úřad vyhlásí platnost obnoveného katastrálního operátu dnem 20.6.2012.
Dnem vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu se dosavadní katastrální 
operát stává neplatným a nadále se používá obnovený katastrální operát.  

 Osvětlení v Sedlíšťkách. Firma Dehes provedla prořez porostů a výměru výbojek a 
jističů. 

 Starosta  seznámil přítomné o krocích, nutných k legalizaci  provozování technického 
zázemí u sportoviště ve Vlastibořicích. 
Dne  29.6.2012 v 10.00 hodin se koná  ústní jednání na místě stavby ve věci ,,Změna 
užívání části objektu zázemí sportovního areálu“.  

Ad. 11 
Naučná stezka – schválení záměru. 



Dne 13.6.2012 byly projednány podmínky  Smlouvy o právu k provedení stavby – partnerská 
smlouva k realizaci projektu mezi Obcí Vlastibořice a Občanským sdružením Naše ves, se 
sídlem Pod Tvrzí 387, Odolená Voda.

Usnesení číslo 18/2012 
Zastupitelstvo obce Vlastibořice schvaluje uzavření ,,Smlouvy o právu k provedení stavby –
partnerská smlouva k realizaci  projektu“ s Občanským sdružením Naše ves, se sídlem Pod 
Tvrzí 387, Odolena Voda, zastoupená předsedou sdružení Ing. Dušanem Včelařem, 
realizátorem projektu.
Zastupitelstvo obce souhlasí se všemi podmínkami uvedenými ve smlouvě. 

7 hlasů ano 

Ad. 12 
Diskuze. 
Pan Jiří Brož vznesl dotaz týkající se další plánované výstavby rodinných domů na Jivině. 
Dále upozornil na nutnost vyčištění rybníku na Jivině. 

Paní Hana Sudová vznesla připomínku na provedení drobné opravy   pronajaté garáže. 

Ve Vlastibořicích : 15.6.2012 

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

Ověřovatelé:   Svačinka Pavel 
                       Chlupáč Josef 

Zapisovatel:   Marcela Najmanová 
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