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 27.5.2009.

dle prezenční listiny
Přítomni:
Ověřovatelé: Müller Josef, Jelínek Milan.

1.
2.
3.
4.
5.

Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
Kontrola usnesení z posledního zasedání.
Výsledek hospodaření k 27.5.2009.
Schválení jmenovitých akcí.
Projednání a schválení Závěrečného účtu spolu se zprávou o
přezkoumání.
6. Schválení ,,Rozpočtového výhledu" 2010-2013.
7. Schválení rozpočtového opaření č. 1/2009.
8. Závěrečný účet Mikroregionu Jizera.
9. Schválení vnitřní směrnice č. 1/2009
10.Projednání uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s SVS.
11.Změny v obsazení bytů v DPS.
12.Projednání poplatků za hrobová místa a služby na hřbitově.
13.Změny investičních a neinvestičních záměrů z důvodu neobdržení
dotací a výrazného snížení daňových příjmů.
14. Náměty a záměry na využití přízemí KD.
15. Různé (smlouva o využití technického zázemí).
16. Usnesení a závěr.
Ad. 1
Přivítání , volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
Starosta obce přivítal přítomné hosty. Zapisovatelem byla zvolena Marcela Najmanová,
ověřovatelé zápisu - Müller Josef, Jelínek Milan.
Před zahájením programu požádal starosta o odsouhlasení změny - bod č. 10 správně :
Projednání uzavření smlouvy o pronájmu vodovodních řadů Vlastibořice jih a Vlastibořice
západ.
Doplnění programu jednání o bod č. 17: Projednání a schválení vkladů věcných břemen el.
kabelu, vodovodní potrubí.
Ad. 2
Kontrola usnesení z posledního zasedání.
Usnesení číslo 1/09 až 7/09 byla splněna. Usnesení číslo 8/09 trvá.
Ad. 3
Výsledek hospodaření k 27.5.2009.
Starosta obce seznámil přítomné s výsledky hospodaření podle finančního výkazu.
Daňové příjmy
1.156.104 Kč

Nedaňové příjmy
294.904 Kč
Kapitálové příjmy 603.918 Kč
Přijaté transfery
122.000 Kč
-------------------------------------------Příjmy celkem
2.176.926 Kč

1.910.305 Kč
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje 354.684 Kč
------------------------------------------Výdaje celkem 2.264.989 Kč
Zůstatek na běžném účtu činil k 27.5.2009 614.000Kč.
Ad. 4
Schválení jmenovitých akcí.
Zastupitelstvo obce po zhodnocení finanční situace rozhodlo realizovat v nejbližším období
následující akce:
- Dovybavení kanceláře a knihovny v č.p. 23 Vlastibořice.
- Sadová úprava u fary č.p. 23 Vlastibořice.
- Prodloužení vodovodního řadu Jivina východ.
- Komunikace Jivina východ.
- Vyčištění a oprava hráze rybník Jivina.
- Dále budou průběžně realizovány drobné akce k zajištění péče o majetek obce.
Ad. 5
Projednání a schválení ,,Závěrečného účtu" spolu se ,,Zprávou o přezkoumání
hospodaření za rok 2008".
Dne 16.4.2009 se uskutečnilo přezkoumání hospodaření obce Vlastibořice za rok 2008.
Přezkoumání provedl pracovník Krajského úřadu Libereckého kraje, odbor kontroly pan
Vladimír Hiršal. Výsledek přezkoumání: při přezkoumání hospodaření obce Vlastibořice
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Zpráva o přezkoumání byla zveřejněna na úřední desce a elektronické úřední desce.
Návrh závěrečného účtu za rok 2008 byl zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední
desce po dobu 15 dnů před projednáním (vyvěšeno 4.5.2009).
Zastupitelstvo obce projednalo ,,Závěrečný účet obce Vlastibořice za rok 2008" spolu
se zprávou o přezkoumání hospodaření s vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením a to bez výhrad.
Ad. 6
Schválení rozpočtového výhledu na 2010 - 2013.
V souladu s § 3 zákona 250/2000 Sb. zastupitelstvo schvaluje rozpočtový výhled na rok:
2010: příjmy 4.300 tis. Kč
výdaje: 4.300 tis. Kč
2011: příjmy 3.900 tis. Kč
výdaje: 3.900 tis. Kč
2012: příjmy 4.400 tis. Kč
výdaje: 4.400 tis. Kč
2013 příjmy 4.400 tis. Kč
výdaje: 4.400 tis. Kč
Ad. 7
Schválení rozpočtového opatření číslo 1/2009.
Z důvodu přijatých dotací zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření číslo 1/2009 :

přijatá dotace na volby do EP
20.000 Kč
dotace na veřejně prospěšné práce (ESF) 68.900 Kč
dotace na hospodaření v lesích
43.700 Kč
---------------------------------------------------------------Celkem
132.600 Kč
Příjmy i výdaje budou navýšeny o 132.600 Kč.
Ad. 8
Závěrečný účet Mikroregionu Jizera.
Závěrečný účet Mikroregionu Jizera byl zveřejněn na úřední desce obce Vlastibořice od
11.5.2009 do 27.5.2009. Příjmy činily 939.842 Kč , výdaje 510.032 Kč. Saldo příjmů a
výdajů: + 429.809 Kč.
Ad. 9
Schválení vnitřní směrnice číslo 1/2009.
Zastupitelstvo obce Vlastibořice souhlasí se schvalováním rozpočtu (včetně zveřejňování
návrhu rozpočtu) dle odvětvového třídění (paragrafy) vyplývající z aktuálně platné
rozpočtové skladby pro příslušný kalendářní rok.
V této souvislosti budou prováděna rozpočtová opatření na paragrafy.
Ad. 10
Projednání uzavření nájemní smlouvy s SVS.
Severočeská vodárenská společnost a.s. se sídlem Teplice podala návrh na pronájem
vodovodního řadu v délce 78 m Vlastibořice západ na st. parcele č. 797/7 v k.ú. Vlastibořice
a pronájem vodovodního řadu Vlastibořice jih v délce 125 m na st. parcele č. 787/8 a parcele
č. 825 v k.ú. Vlastibořice. Nájemné na obě parcely se sjednává na dobu určitou do prodeje
předmětu nájmu nájemci.
Ad. 11
Změny obsazení bytů v DPS.
S účinností od 1.4.2009 byla uzavřena nájemní smlouva s paní Hanou Sudovou - byt č. 1,
od 1.3.2009 uzavřena nájemní smlouva s paní Boženou Šumberovou na byt č. 11
Od 1.6.2009 byla uzavřena nájemní smlouva s paní Zlatou Prynychovou na byt č. 3.
Ad. 12
Projednání poplatků za hrobová místa a služby na hřbitově.
Smlouvy budou uzavírány na dobu 5 let (2009 - 2013). Cena za pronájem hrobového místa:
jednohrob a urnový hrob 25 Kč/rok a dvojhrob a hrobka 50 Kč/rok.
Cena za služby na veřejném pohřebišti činí 100 Kč/rok/hrob. Za období 5 let bude tedy
vybíráno : Jednohrob a urnový hrob 625 Kč
Dvojhrob a hrobka
750 Kč.
Poplatek a pronájem hrobového místa při pohřbívání ostatků do hrobu musí být zaplacen od
roku 2009 na stanovenou tlecí dobu (Vlastibořice 20 let, Jivina 10 let).
Ad. 13
Změny investičních a neinvestičních záměrů z důvodu neobdržení dotací a snížení
daňových příjmů.

Dotaci na opravu komunikace k Beranovým a dotaci na úpravu prostranství za KD jsme
nezískali. Daňové příjmy za sledované období jsou o cca 500 tis. Kč nižší oproti předchozímu
roku. Z těchto důvodů nemůžeme plánované stavby realizovat.
Ad. 14
Náměty a záměry na využití přízemí KD.
S přihlédnutím k uvolnění přízemí KD včetně obecního bytu necháme zpracovat studii pro
budoucí využití včetně orientačních nákladů na realizaci. Bude zpracováno včetně ponechání
nebo zrušení současné prodejny a občerstvení v č.p. 15.
Ad. 15
Různé.
- Byla uzavřena nájemní smlouva s panem Chlupáčem na pronájem technického zázemí
sportoviště na období od 1.5.2009 do 29.9.2009. Měsíční nájemné bude činit 1.250 Kč,
spolu s nájemným je nájemce povinen hradit náklady spojené s užíváním objektu (voda,
elektřina). Nájemce uhradí pronajímateli vratnou zálohu ve výši 10.000 Kč.
- Dne 25.5.2009 podala paní Božena Šumberová písemnou žádost o zřízení sprchového koutu
nebo vany v DPS ( byt č. 11). Žádost byla zamítnuta.
- Paní Linková požaduje posunutí dopravní značky ,,konec obce" na Jivině.
- Dne 22.4.2009 podala paní Maria Bukovanová žádost o pracovní místo na veřejně
prospěšné práce. Po zvážení okolností zastupitelstvo rozhodlo zaměstnat paní Bukovanovou a
Václava Urbana na veřejně prospěšné práce.
- Uzavření nájemní smlouvy na ,,Rozšíření vodovodu Vlastibořice jih a Vlastibořice západ.
- Oprava komunikace Vlastibořice u Křížku.
- Podání přihlášky do soutěže Vesnice roku.
- Přidělení výstroje pro hasiče : boty, pracovní souprava.
- Vydání souhlasu pro vklad věcného břemene na rozšíření vodovodu Vlastibořice západ,
uložení el. kabelů Vlastibořice západ, uložení el. kabelů Vlastibořice sever.
- Paní Bártová požaduje doplnění kuchyňské linky v DPS.
Ad. 16 a)
Projednání vkladů věcných břemen pro SVS, a.s. Teplice.
ZO projednalo vklady věcných břemen pro SVS, a.s. Teplice na:
- vodovodní řad Vlastibořice jih (parcela č. 758/8)
- vodovodní řad Vlastibořice sever (parcela č. 797/7)
- vodovodní řad Jivina východ (pč. 669/1) oddělená 669/7,669/6,669/1 669/4.
Ad. 16 b)
Projednání vkladů věcných břemen pro společnost ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Děčín.
- Uložení elektrických kabelů pro stavbu RD Vlastibořice západ (p.č. 797/7)
- uložení elektrických zemních kabelů pro stavbu RD Vlastibořice sever na p.č. 758/8
- Uložení zemních elektrických kabelů pro stavbu RD Vlastibořice - Jivina východ na parcele
číslo 780/1, 665, 562/22, 561, 669/1 (dělení 669/7,669/6 , 669/1,669/4).
Ad. 17
Usnesení.
9/09
Zastupitelstvo obce souhlasí s výsledkem hospodaření k 27.5.2009.
6 hlasů ano.
10/09
Zastupitelstvo souhlasí s realizací následujících rozhodných akcí pro nejbližší období:
- Dovybavení kanceláře OÚ a knihovny v č.p. 23 Vlastibořice.
- Sadová úprava u fary - č.p. 23

- Prodloužení vodovodního řadu Jivina - východ.
- Komunikace Jivina východ.
- Vyčištění a oprava hráze rybník Jivina.
6 hlasů ano
11/09
Zastupitelstvo obce Vlastibořice schvaluje ,,Závěrečný účet obce Vlastibořice za rok 2008"
spolu se zprávou o ,,Přezkoumání hospodaření" souhlasem s celoročním hospodařením a to
bez výhrad.
6 hlasů ano.
12/09
Zastupitelstvo obce Vlastibořice schvaluje ,,Rozpočtový výhled 2010 - 2013:
2010 příjmy 4.300 tis. Kč výdaje 4.300 tis. Kč
2011 příjmy 3.900 tis. Kč výdaje 3.900 tis. Kč
2012 příjmy 4.400 tis. Kč výdaje 4.400 tis. Kč
2013 příjmy 4.400 tis. Kč výdaje 4.400 tis. Kč
6 hlasů ano
13/09
Zastupitelstvo schvaluje vnitřní směrnici číslo 1/2009 ( schvalování, zveřejňování rozpočtu
dle odvětvového členění - paragrafy vyplývající z aktuálně platné rozpočtové skladby.
V této souvislosti budou prováděna rozpočtová opatření na paragrafy.
6 hlasů ano
14/09
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření číslo 1/2009 a to ve výši příjmů i výdajů
6 hlasů ano
132.600 Kč.
15/09
Zastupitelstvo obce Vlastibořice bere na vědomí ,,Závěrečný účet Mikroregionu Jizera za rok
2008".
6 hlasů ano
16/09
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření pracovní smlouvy na dobu určitou s p. Václavem
Urbanem a p. M. Bukovanovou. Oba výše jmenovaní budou zaměstnaní na veřejně prospěšné
práce.
l hlas pro 1 zdržel se hl. 4 hlasy ano
17/09
Zastupitelstvo obce Vlastibořice souhlasí s pronájmem zrealizovaných vodovodních řadů
Vlastibořice - jih, Vlastibořice - západ pro SVS, a.s. Teplice do doby prodeje předmětu nájmu
nájemci.
6 hlasů ano
18/09
Zastupitelstvo obce schvaluje poplatky za služby a pronájem hrobových míst a to ve výši:
Jednohrob a urnový hrob 25,-Kč/rok
Dvojhrob, hrobka
50,-Kč/rok
služby
100,-Kč/rok
Smlouvy budou uzavírány na dobu 5 let.
6 hlasů ano
19/09
Zastupitelstvo obce Vlastibořice po projednání souhlasí s vložením vkladů věcných břemen
pro Severočeskou vodárenskou společnost, a.s. Teplice (vodovody k parcelám na stavbu RD).
- vodovodní řad Vlastibořice jih (parcela č. 758/8)
- vodovodní řad Vlastibořice sever (parcela č. 797/7)

- vodovodní řad Jivina východ (p.č. 669/1) oddělená 669/7,669/6,669/1 669/4.
6 hlasů ano
20/09
Zastupitelstvo obce po projednání souhlasí s vložením věcných břemen pro společnost ČEZ
distribuce a.s. se sídlem Děčín.
- Uložení elektrických kabelů pro stavbu RD Vlastibořice západ (p.č. 797/7)
- uložení elektrických zemních kabelů pro stavbu RD Vlastibořice sever na p.č. 758/8
- Uložení zemních elektrických kabelů pro stavbu RD Vlastibořice - Jivina východ na parcele
číslo 780/1, 665, 562/22, 561, 669/1 (dělení 669/7,669/6 , 669/1,669/4).
6 hlasů ano
21/09
Zastupitelstvo ukládá starostovi zveřejnit záměr na prodloužení vodovodního řadu
,,Jivina východ" a vypsat výběrové řízení na dodavatele. Poptat SČVK a firmu Zikuda.
6 hlasů ano

Ve Vlastibořicích 28.5.2009

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

Ověřovatelé:
Zapisovatel:

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

