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

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 19.3.2008
v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Přítomni:
Ověřovatelé:

dle prezenční listiny
Josef Müller, Milan Jelínek

Program:
1. Přivítání.
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
3. Kontrola usnesení z posledního zasedání.
4. Seznámení s výsledky hospodaření k 29.2.2008.
5. Projednání a schválení závěrečného účtu spolu se zprávou o přezkoumání
hospodaření za rok 2007.
6. Majetkové převody.
7. Výběrová řízení. (Zadání geom.zaměření a projektů na zřízení a opravy komunikací a
vodovodních řádů).
8. Činnost Mikroregionu Jizera.
9. Obsazení pracovníka na veřejně prospěšné práce.
10. Stavební aktivity - postupy.
11. Různé.
12. Diskuze.
Ad. 1
Přivítání.
Starosta obce přivítal přítomné členy zastupitelstva a hosty.
Ad. 2
Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
Zapisovatelkou byla zvolena Marcela Najmanová. Ověřovatelé - Josef Müller, Milan Jelínek.
Ad. 3
Kontrola usnesení z posledního zasedání.
Usnesení z 23.1.2008 č. 4/2008 nebylo splněno - úkol trvá.
Dále usnesení č. 43/2007 přijaté 12.12.2007 nesplněno - úkol trvá.
Ad. 4
Seznámení s výsledky hospodaření k 29.2.2008.
Druh příjmu
v Kč
Druh výdaje
v Kč
Daňové příjmy
769.384
běžné výdaje
351.594
Nedaňové příjmy 164.804
kapitálové výdaje
0
Kapitálové příjmy 124.800
----------------------------------Přijaté transfery
25.200
Výdaje celkem
351.594 Kč
--------------------------------------------------1.084.188 Kč
Příjmy celkem

Zůstatek nesplaceného úvěru k 29.2.2008 činil 805.200 Kč.
Zůstatek na běžném účtu k 29.2.2008 činil 1.384.153 Kč.
Ad. 5
Projednání a schválení závěrečného účtu spolu se zprávou o přezkoumání hospodaření
za rok 2007.
Dne 29.1.2008 se uskutečnilo přezkoumání hospodaření obce Vlastibořice za rok 2007.
Přezkoumání provedl pracovník Krajského úřadu Libereckého kraje, odbor kontroly, pan
Vladimír Hiršal.
Byly zjištěny následující skutečnosti:
- Nebyla předložena ,,dohoda o hmotné odpovědnosti" pro pracovníka provádějící pokladní
operace ( Zákon 262/2006 Sb. § 255 odst. 2 až 4 )
- Při schvalování rozpočtu na rok 2008 byla použita chybná terminologie.
- Rozpočtové opatření č. 3/2007 bylo schváleno až 23.1.2008, porušení § 16 zák.250/2000.
- Návrh závěrečného účtu za rok 2007 nebyl zveřejněn v souladu s § 26 zák. 501/2004
spočívající v umožnění dálkového přístupu.
Návrh závěrečného účtu za rok 2007 byl zveřejněn na úřední desce po dobu 15 dnů před
projednáním.
Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet obce Vlastibořice za rok 2007 spolu se
zprávou o přezkoumání hospodaření se souhlasem s výhradami.
Ad. 6
Majetkové převody.
- Byla podepsaná smlouva s PF ČR o převodu p.č. 140/9 do vlastnictví obce ( přístupová
cesta ke sportovišti).
- Byla opětovně podaná žádost na Úřad pro zastupování státu k převodu cesty p.č. 780/2
(za požární zbrojnicí Jivina) do vlastnictví obce.
- S panem Vyhlasem byla uzavřena ústní dohoda o podmínkách prodeje stavební parcely
p.č. 197/11 cca 2200 m2 za cenu 220 tis.Kč. Čeká se na geometrické oddělení.
Ad. 7
Výběrová řízení.
Zadání geometrického zaměření na :
- chodník (pravá strana) od aut. čekárny k objektu č.p. 53-bývalá kampelička
- část 80 m cesty p.č. 797/7- k Sedlíšťkám, Vlastibořice západ
- část 95 m cesty p.č. 780/2 - Jivina od hasičské zbrojnice
- část cca 6500 m2 z parcely č. 562/8 - Jivina západ
- část cca 1750 m2 z parcely č. 543/1 - Jivina západ
- parcelu č. 543/2 celá- Jivina západ
- parcelu č. 536/8 celá - Jivina západ
- část parcely č. 669/1- (oddělení cesty) Jivina východ
- část 115 m cesty p.č. 787/2 - Vlastibořice pod č.p. 61 ( Říha)
- zaměření nové komunikace (spojnice 771/2 - 780/2) cca 100 m
Zadání projektů na komunikaci a vodovodní řád :
- část 80 m cesty p.č. 797/7 z Vlastibořic k Sedlíšťkám
- část 95 m cesty p.č. 780/2 Jivina od hasičské zbrojnice
- část 65 m cesty z p.č. 669/1 Jivina - východ
- nová komunikace (spojnice 771/2 - 780/2) cca 100 m Jivina
- část 115 m cesty p.č. 787/2 Vlastibořice pod č.p. 61
- část 92 m cesty p.č. 771/2- Jivina podél č.p. 23 ( Drobník)

Vypsané výběrové řízení na vyčištění pozemků pod č.p. 61 byla podána pouze jedna
nabídka, proto bylo rozhodnuto provést pouze vyřezání náletů.
Ad. 8
Činnost Mikroregionu Jizera.
- Na KÚ LK byla podána společná žádost na dopravní značení. Naše obec se připojila s
požadavkem 69.400 Kč.
- Bylo vypsáno výběrové řízení na obsazení poradce pro Mikroregion Jizera. Z přihlášených
pěti zájemců získala nejvíce bodů opět paní Soldátová - Lásková. Pokud dojde k dohodě o
podmínkách smlouvy bude s paní Láskovou dohoda uzavřena.
Dále bylo rozhodnuto, že předseda Mikroregionu Jizera bude za výkon funkce finančně
ohodnocen.
Ad. 9
Obsazení pracovníka na veřejně prospěšné práce.
Z důvodů dlouhodobé a časté nemoci pana Jošta bylo rozhodnuto přijmout pana Václava
Urbana do pracovního poměru na veřejně prospěšné práce a pana Jošta po ukončení pracovní
neschopnosti zařadit jako zaměstnance do stálého pracovního poměru.
Ad. 10
Stavební a pracovní aktivity.
- U sportoviště se dokončuje opěrná zeď
- do technického zázemí byla instalována kuchyňská linka a byly nakoupeny lavice a stoly
pro venkovní sezení (4 sady).
- byly vykáceny náletové dřeviny u rybníka na Jivině na p.č. 562/22
- byly vyřezány náletové keře a dřeviny nap.č. 487/1 (provedl p. Trojan z Hodkovic n.Moh)
- byla opravena násypná kamna DVB v KD
- provádí se vyřezání náletů a úklid na hřbitově Vlastibořice
- byl posouzen technický stav oken v č.p. 53 a bylo rozhodnuto okna opravit.
- fara : dle sdělení pracovníka STAVO-TRADE, dojde pravděpodobně k ukončení činnosti
firmy, což by znamenalo odstoupení od smlouvy na dostavbu.
Ad. 11
Různé.
- Pan Miroslav Fiala a paní Lenka Fialová upozornili na znečištěné a poškozené komunikace
na Jivině (viz usnesení).
- Pan Mikula upozornil na nevyhovující stav kanálku u p.Švece a učinil dotaz, zda se počítá
s dětským hřištěm. Starosta přislíbil opravu v suchém období. Hřiště pro nejmenší děti bude
řešeno po úpravách okolí fary.
Usnesení:
6/2008
Zastupitelstvo obce Vlastibořice schvaluje projednání závěrečného účtu včetně zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření s vyjádřením souhlasu s výhradami.
5 hlasů ano
7/2008
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením kupní smlouvy s panem Vyhlasem na odkoupení
stavební parcely č. 197/11 o výměře cca 2.200 m2 za dohodnutou cenu 220.000,- Kč.
5 hlasů ano
8/2008
Starosta písemně osloví pana Petra Brože ve věci znečištění a poškození komunikací na Jivině
a nevyhovujících hygienických podmínek vyplývajících z jeho podnikatelské činnosti.

5 hlasů ano
9/2008
Zastupitelstvo obce souhlasí se zaměstnáváním pana Václava Urbana z Ohrazenic na
veřejně prospěšné práce a po ukončení pracovní neschopnosti p. Jošta s jeho přeřazením do
pracovního poměru.
5 hlasů ano
10/2008
Zastupitelstvo souhlasí s postupným zadáváním geometrického zaměření pozemků dle bodu
Ad. 7
5 hlasů ano
11/2008
Bylo rozhodnuto zveřejnit záměr na opravu oken v č.p. 53 Vlastibořice.
5 hlasů ano
12/2008
Pokud bude obec písemně vyrozuměna o odstoupení od smlouvy na dostavbu fary, starosta
zajistí řádné předání rozpracované stavby včetně budoucích záruk a vypíše na dostavbu nové
výběrové řízení.
5 hlasů ano

Ve Vlastibořicích 20.3.2008

.............................................
Zdeněk Jírů - místostarosta

Ověřovatelé:
Zapisovatel:

.....................................................
Jan Mareš - starosta obce

