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

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice konaného v kulturním domě ve
Vlastibořicích dne 18.2.2009.
Přítomni: dle prezenční listiny
Ověřovatelé: Jelínek Milan, Müller Josef

Program:
1. Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
2. Kontrola usnesení z posledního zasedání.
3. Výsledek hospodaření za rok 2008.
4. Schválení jmenovitých akcí.
5. Schválení rozpočtu na rok 2009.
6. Schválení podání žádostí z POV.
7. Přidělení bytů v č.p. 23 (fara).
8. Přidělení bytu v DPS.
9. Informace z Mikroregionu Jizera.
10.Schválení zprávy inventarizační komise.
11.Různé.
12.Diskuze a závěr.
Ad. 1
Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
Starosta obce přivítal přítomné a hosty. Zapisovatelem byl zvolen Zdeněk Jírů.
Ověřovatelé zápisu - Jelínek Milan, Müller Josef.
Dále starosta požádal o souhlas s rozšířením programu zasedání o projednání změn v ZO.
Byla projednána žádost člena ZO Petra Brože o uvolnění ze zastupitelstva z důvodu
pracovního vytížení.
Jako náhradník podle výsledku voleb v roce 2006 byl kooptován do zastupitelstva
pan Miroslav Fiala.
Ad. 2
Kontrola usnesení z posledního zasedání.
Přijatá usnesení číslo 47/08 až 54/08 byla splněna.
Ad. 3
Výsledek hospodaření za rok 2008.
Přítomné starosta seznámil s výsledky hospodaření podle finančního výkazu za rok 2008.
Daňové příjmy
4.473 897,31
Nedaňové příjmy 1.018.974,16
Kapitálové příjmy 2.514.782,67
Přijaté transfery 1.548.556,--------------------------------------------Příjmy celkem 9.556.210,14 Kč

Běžné výdaje
2.931.286,70
Kapitálové výdaje 5.769.215,50
----------------------------------------------Výdaje celkem 8.700.502,20 Kč
Zůstatek na běžném účtu činil k 31.12.2008 702.067,58 Kč.

Ad. 4
Schválení jmenovitých akcí.
Jmenovité akce jsou obsaženy ve schváleném rozpočtu.
1 - Úprava prostranství za KD - dotace.
2 - Oprava komunikace Vlastibořice - dotace.
3 - Vybavení dobrovolných hasičů - dotace.
Ostatní jmenovité akce jsou obsaženy ve schváleném rozpočtu a budou realizovány podle
příjmů.
Ad. 5
Schválení rozpočtu na rok 2009.
Přítomní byli seznámeni s návrhem rozpočtu, který je proti skutečnosti roku 2008 snížen s
ohledem na hospodářskou situaci státu.
Návrh rozpočtu na rok 2009 byl zveřejněn na úřední desce od 2.2.2009 do 20.2.2009.
Během zveřejnění nebyly podány k návrhu rozpočtu žádné námitky ani připomínky.
Výše příjmů 5.907 tis. Kč , výše výdajů 5.907 tis. Kč.
Ad. 6
Podání žádostí z POV.
Po projednání zastupitelstvo obce Vlastibořice rozhodlo podat žádost o dotaci z Fondu
investic LK na investiční akci ,,Úprava prostranství za kulturním domem" ve Vlastibořicích.
Požadovaná výše dotace 500 tis. Kč ( 59,46%) z celkových nákladů na akci t.j.
840.900 Kč. V rozpočtu jsou vyčleněny prostředky na dofinancování výše jmenované akce ve
výši nejméně 340 900 Kč.
Dále bude podaná žádost o dotaci z Grantového fondu LK na akci ,,Oprava místní
komunikace Vlastibořice p.č. 794/1 a p.č. 750/1". Požadovaná výše dotace 292 800 Kč ( 80%)
z celkových nákladů na akci t.j. 366 000 Kč. V rozpočtu jsou vyčleněny prostředky na
dofinancování výše uvedené akce ve výši nejméně 73 200 Kč.
Žádost o dotaci z Fondu požární ochrany LK.
Dobrovolní hasiči předložili seznam potřeb na vybavení zásahové jednotky. ZO uznává
potřebnost a zajistí podání žádosti a zajistí v rozpočtu potřebný podíl obce.
Ad. 7
Přidělení bytů v č.p. 23 ( fara).
Zastupitelstvo obce projednalo písemně podané žádosti o přidělení nově postavených bytů v
č.p. 23 a rozhodlo byty přidělit podle pořadí žádosti jak byly doručeny.
Ad. 8
Přidělení bytu v DPS.
Uvolněný byt v DPS po paní Honzejkové byl nabídnut evidovaným zájemcům z obce.
Všichni odmítli. Radimovice a Soběslavice také nemají zájemce. Dodatečně byl byt nabídnut
p. Šumberové, aby uvolnila byt pro svého syna. Pokud se nerozhodne do 23.2.2009, bude
volný byt poskytnut cizímu zájemci.
Ad. 9
Informace z Mikroregionu Jizera.
Byl schválen příspěvek MR za 1 obyvatele 2 Kč/rok. Dosud nebylo ve všech obcích
instalováno dopravní značení (termín do 28.2.2009).
Byla schválena smlouva pro poradce MR paní Soldátovou, odměna pro předsedu MR Ing.
Lelka a odměna účetní MR.
Ad.10
Schválení zprávy inventarizační komise.

Dne 10.12.2008 vydal starosta obce příkaz k provedení inventarizace majetku a závazků se
stavem k 31.12.2008. Inventura byla provedena ve dnech 15.12.2008 - 9.1.2009.
Předseda inventarizační komise: Jírů Zdeněk
Členové: Ing. Martin Beksa, Blanka Menclová.
Zjištěné skutečnosti: Odsouhlasení účetního stavu všech majetkových účtů se stavem
fyzickým - nebyly zjištěny žádné rozdíly.
Dle aktuálního výpis z katastru nemovitostí byly odsouhlaseny všechny pozemky v majetku
obce, zástavní práva. Zástavní práva jsou vedena na podrozvahových účtech.
Inventurní soupisy peněžních prostředků byly vyhotoveny za každé čtvrtletí. Dále byl
odsouhlasen finanční majetek, majetek do 2.000 Kč vedený v OE.
Nově byl v inventurách oceněn lesní majetek ( podle vyhlášky 57 Kč/m2).
Ad.11
Různé.
Bylo projednaná opětovně podaná žádost p. Skřivánka na odkoupení bývalé hasičské
zbrojnice, postavené na jeho pozemku, ze kterého obec neplatí nájem. Objekt chátrá a v
krátké době by vyžadoval opravu (prasklý roh, žlaby, oplechování). V současné době je v
budově uskladněn nepotřebný materiál.
Ad. 12
Diskuse.
Pan Mikule požadoval odklízení sněhu z chodníku, bylo poukázáno na blikající světla
veřejného osvětlení, pan Vavřich vznesl dotaz, zda se budou upravovat příkopy na Jivině.
Usnesení :
1/09
Členové zastupitelstva souhlasí v rezignací Petra Brože ze zastupitelstva obce a souhlasí s
kooptací Miroslava Fialy do ZO Vlastibořice.
2 nepřítomni 5 hlasů ano
2/09
Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje a
to na investiční akci ,,Úprava prostranství za kulturním domem"ve výši 500 000 Kč z
celkových nákladů akce t.j. 840 900 Kč a souhlasí s vyčleněním vlastních prostředků na
dofinancování ve výši nejméně 340 900 Kč.
1 nepřítomen 6 hlasů ano
3/09
Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Grantového fondu Libereckého
Kraje a to na akci ,,Oprava místní komunikace Vlastibořice na p.č. 794/1 a p.č. 750/1 ve výši
292 800 Kč z celkových nákladů akce t.j. 366 000 Kč a souhlasí s vyčleněním vlastních
prostředků na dofinancování akce ve výši nejméně 73.200 Kč.
1 nepřítomen
6 hlasů ano
4/09
Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci 53.918 Kč z Fondu požární ochrany
Libereckého kraje na nákup vybavení pro dobrovolné hasiče ve výši 89.863 Kč s podílem
obce 35.945 Kč a zároveň ukládá starostovi tuto částku rezervovat v rozpočtu.
1 nepřítomen 6 hlasů ano
5/09
Zastupitelstvo obce schvaluje ,,vyrovnaný rozpočet na rok 2009" ve výši příjmů 5.907 tis.
Kč a ve výši výdajů 5.907 tis. Kč. Schválený rozpočet je přílohou tohoto zápisu.
1 nepřítomen 6 hlasů ano

6/09
Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledky inventarizace majetku a závazků konané ve
dnech 15.12.2008 - 9.1.2009.
1 nepřítomen 6 hlasů ano

7/09
Zastupitelstvo obce Vlastibořice rozhodlo přidělit byt č. 1 v č.p. 23 panu Janu Hujerovi a byt
č. 2 v č.p. 23 panu Kamilu Hujerovi.
1 nepřítomen 6 hlasů ano
8/09
Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem bývalé hasičské zbrojnice postavené na pozemku
Skřivánkových. Zbrojnice bude prodaná za odhadní cenu. Odhadce zajistí a jednání s
odhadcem provede člen ZO p. Josef Müller.
1 nepřítomen 6 hlasů ano

Ve Vlastibořicích 19.2.2009

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

Zapisovatel: Jírů Zdeněk
Ověřovatelé: Jelínek
Müller

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

