
Obec Vlastibořice, Vlastibořice 26, 463 44 Sychrov, IČO: 671878, tel. a fax: 485146025, 
e-mail: ouvlastiborice@c-mail.cz  

 
 

Zápis se zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice ze dne 23.1.2008 konaného v 
kulturním dom ě ve Vlastibořicích. 

 
 
Přítomni:      dle prezenční listiny  
Ověřovatelé:  Brož Petr,  Jelínek Milan  
 
Program:   
1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 
2. Kontrola usnesení.  
3. Výsledek hospodaření za rok 2007.  
4. Schválení rozpočtu na rok 2008.  
5. Plán činnosti na rok 2008.  
6. Majetkové převody.  
7. Schválení Rozpočtového opatření č. 3/2007. 
8. Projednání výsledků inventarizace.  
9. Různé.  
10.Diskuze, závěr.  
 
 
Ad. 1  
Volba zapisovatele a ověřovatelů.  
    Zapisovatelkou byla zvolena Marcela Najmanová. Ověřovatelé - Petr Brož, Milan Jelínek.  
 
Ad. 2  
Kontrola usnesení.  
    Přijatá usnesení číslo 36/2007 až 44/2007 byla splněna.Usnesení č. 43/2007 trvá. 
 
Ad. 3  
Výsledek hospodaření za rok 2007.  
Daňové příjmy       2.981.852 Kč                        Běžné výdaje         2.273.743  Kč  
Nedaňové příjmy      924.310 Kč                        Kapitálové výdaje  2.173.440  Kč 
Kapitálové příjmy     667.950 Kč                        -----------------------------------------  
Přijaté transfery        567.098  Kč                        Výdaje celkem    4.447.183   Kč  
----------------------------------------- 
Příjmy celkem        5.141.211 Kč  
Příjmy převyšovaly výdaje o 694.028 Kč.  
Zůstatek nesplaceného úvěru k 31.12.2007 činil  805.200 Kč. 
Zůstatek na běžném účtu činil k 31.12.2007  651.559 Kč. 
 
Ad. 4  
Schválení rozpočtu na rok 2008.  
  Návrh rozpočtu na rok 2008 byl zveřejněn na úřední desce od 7.1.2008 do 24.1.2008.  
Během zveřejnění nebyly podány k návrhu rozpočtu žádné námitky ani připomínky.  
Výše příjmů  4.235 000 Kč. Výdaje 3.935.000. Financování - splátka úvěru 300.000 Kč.  
Rozpočet byl v této podobě schválen  a je přílohou tohoto zápisu.  



 
Ad. 5  
Plán činnosti na rok 2008.  
- Posoudit potřebu výměny oken v č.p. 15 a č.p. 53 a rozhodnout, kde výměnu provést.  
- Ostatní drobné akce realizovat postupně ( viz. zápis z 12.12.2007).  
- Po zaregistrování žádosti o dotace z PRV na rekonstrukci fary pokračovat na stavbě tak,  
  aby stavba byla dokončena do 30.11.2008.  
- Podat žádost o dotaci z POV KÚ LK na úpravu prostranství za KD p.č. 26/1.  
  Po zaregistrování vypsat výběrové řízení a práce zahájit.  
- Podat žádost o dotaci na opravu sochy p. Marie (Vlastibořice - jih). 
 
Ad. 6  
Majetkové převody.  
  Dne 16.1.2008 byla podepsána kupní smlouva s Radkem Slukou a  Veronikou Slukovou na 
pozemek p.č. 101/15 v k.ú.Vlastibořice 520 m2. Návrh na vklad do katastru nemovitostí byl 
podán dne 25.1.2008.Dohodnutá kupní cena 124.800 Kč byla uhrazena na účet obce dne 
20.1.2008.  
   Odkoupení pozemku od pana Vyhlase - urychlené jednání, aby bylo možné realizovat 
inženýrské sítě ke 3 stavebním parcelám.   
  
Ad. 7  
Schválení Rozpočtového opatření č. 3/2007.  
   Zastupitelstvo obce Vlastibořice souhlasí s provedením rozpočtového opatření č. 3/2007 a 
to snížením příjmů i výdajů o 305.691 Kč.  
Kniha rozpočtu je přílohou tohoto zápisu.  
 
Ad. 8 
Projednání výsledků inventarizace.  
   Dne 10.12.2007 vydal starosta obce příkaz k provedení inventarizace majetku a závazků se 
stavem k 31.12.2007. Inventura byla provedena ve dnech 15.12.2007  - 10.1.2008.  
Předseda inventarizační komise - Zdeněk Jírů.  
Členové :  Jelínek Milan, Menclová Blanka, Sluka Zdeněk.   
Zjištěné skutečnosti:  
Odsouhlasení účetního stavu  všech majetkových účtů se stavem fyzickým - nebyly zjištěny 
žádné rozdíly.  
Dále bylo odsouhlaseno trvání zástavních práv, věcných břemen dle výpisu z katastru 
nemovitostí.  
   Majetek do 2.000 Kč z vedené operativní evidence byl v celkové částce 3.243 Kč zaúčtován 
na podrozvahový účet.  
 Vyřazovacím protokolem č. 1/2007 byl vyřazen z majetku cyklostroj ( ev.cena 2.000 Kč). 
 Vyřazovacím protokolem č. 2/2007 byl vyřazen koberec (ev.cena 11.096 Kč ).   
 Vyřazovacím protokolem č. 3/2007 byla vyřazena chladící skříň ( ev. cena 3.000 Kč ).   
 Vyřazovacím protokolem č. 4/2007 byla vyřazena chladnička CALEX 275 RS 
 (ev.cena 3800 Kč).   
  Vyřazovacím protokolem č. 5/2007 byla vyřazen kopírovací stroj XEROX  
  (ev.cena 36.777 Kč) 
   Vyřazovacím protokolem č. 6/2007 byl vyřazen magnetofon  M 1417(ev.cena 4.100 Kč).   
   Vyřazovacím protokolem č. 7/2007 byl vyřazen magnetofon UNITRA M 1417 
   (ev.cena  3.007 Kč).  
 



Ad. 9  
Různé.  
-  Starosta předložil ke schválení aktualizované znění Programu obnovy vesnice včetně 
přílohy. Po rozpravě byla změna včetně přílohy odsouhlasena. Starostovi se ukládá na 
některém příštím zasedání předložit další změnu, která upřesní záměr do r. 2010.   
-  Paní Sudová upozornila na velmi špatný stav oken v bytě v č.p. 26. 
-  Paní Šolcová upozornila na zatékání do bytového domu č.p. 15.  
-  Vyvážení popelnicových nádob - někteří občané nejsou spokojeni s vyvážením popelnic v  
    zimním období 1 x za 14 dnů.  
-  Byla zveřejněna poptávka na odstranění náletů a vyčištění stavební parcely č.487/1 a 487/2  
   tak, aby ji bylo možné nabídnout k prodeji.  
-  Stížnosti na Petra Brože - poškozená cesta do ,,Kotle": 
   Cesta je v majetku p. Kobrleho z Radimovic. Obec se nemůže angažovat. P. Brož slíbil  
   opravit na své náklady. 
-  Paní Štrbavá upozornila na velmi špatný stav oken v č.p. 53.  
   Po uskutečnění  prohlídky oken v č.p.15 a v č.p. 53 rozhodnout, kde bude výměna  
   potřebnější.  
-  Nájemné v KD za účelem podnikání:  
   Velká zasedací místnost   500 Kč/den  
   Malá zasedací místnost    200  Kč/den  
   Kuchyň                             100  Kč/den   
   Spotřeba vody 32,22 Kč/m3  
   Spotřeba elektrické energie VT 5 Kč/kW  
   Spotřeba elektrické energie NT 2,50 Kč/kW.  
 
Usnesení:   
1/2008  
   Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2007. Jedná se o snížení příjmů a 
výdajů o 305.691 Kč. Kniha rozpočtu je přílohou tohoto zápisu.                                                                                                                                                                                                                           
6 hlasů ano   
2/2008 
  Zastupitelstvo obce Vlastibořice bere na vědomí výsledky inventarizace majetku a závazků 
konané ve dnech 15.12.2007 až 10.1.2008.                                                              6 hlasů ano  
3/2008 
     Zastupitelstvo obce Vlastibořice schvaluje ,,přebytkový  rozpočet na rok 2008":  
 příjmy 4.235.000 Kč, výdaje  3.935 000 Kč, financování- splátka úvěru 300.000 Kč (  viz 
příloha tohoto zápisu).                                                                                               6 hlasů ano 
4/2008  
   Zastupitelstvo schvaluje aktualizované znění Programu obnovy vesnice včetně přílohy a 
ukládá do 30.6.2008 předložit další upřesnění z pohledu event. obdržených dotací v roce 
2008.  
5/2008 
   K vyvážení popelnicových nádob bylo odsouhlaseno :  
Kdo požaduje v zimním období vyvážení popelnicových nádob 1 x za týden,oznámí tuto 
skutečnost na OÚ do 20.2.2008. Finanční vypořádání této služby bude individuální( dle počtu 
osob).  
    

Ve Vlastibořících 24.1.2008  
 
 



 
 
 

 
..............................................                                          .................................................. 
  místostarosta - Zdeněk Jírů                                             starosta obce - Jan Mareš  
    
 
 
 
      
Ověřovatelé:  
 
Zapisovatel:  
     
 
 
 
   


