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

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Vlastibořice, konaného dne 21.10.2009
v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Přítommi : viz prezenční listina
Ověřovatelé: Menclová Blanka, Jelínek Milan.
1. Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
2. Kontrola usnesení z posledního zasedání 27.5.2009.
3. Výsledek hospodaření k 30.9.2009.
4. Plnění jmenovitých úkolů.
5. Ocenění v soutěži ,,Vesnice roku“.
6. Schválení rozpočtového opaření č. 2/2009.
7. Prodej stavebních pozemků a občanská vybavenost ke st. pozemkům.
8. Podané žádosti o dotace přes MJ ze SZIF.
9. Kulturní akce do 31.12.2009.
10.Různé.
11.Usnesení a závěr.
Ad. 1
Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
Starosta obce přivítal přítomné hosty. Zapisovatelem byla zvolena Marcela Najmanová,
ověřovatelé zápisu – Menclová Blanka, Jelínek Milan.
Ad. 2
Kontrola usnesení z posledního zasedání 27.5.2009.
Přijatá usnesení ze dne 27.5.2009 číslo 9/09, 11/09 – 21/09 byla splněna a nebo se plní.
Usnesení č. 10/09:
- Dovybavení kanceláří a knihovny – splněno až na drobné nedodělky.
- Sadová úprava u fary – č.p. 23 provedeno jen z části.
- Komunikace Jivina východ bude zadána projektová dokumentace. Realizace v roce
2010.
- Vyčištění a oprava hráze rybník Jivina. Bude se řešit zároveň s odvodněním přilehlých
pozemků.
Ad. 3
Výsledek hospodaření k 30.9.2009
Daňové příjmy
2.184.597 Kč
Nedaňové příjmy
808.277 Kč
Kapitálové příjmy
1.091.118 Kč
Přijaté transfery
219.610 Kč
Příjmy celkem
4.303.602 Kč
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem

3.166.664 Kč
720.291 Kč
3.886.955 Kč

Zůstatek na běžném účtu činil k 30.9.2009 1.118.713,98 Kč.
Příjmy dle původního rozpočtu (bez transferů) jsou plněny na 69,13 %. Podle časového
harmonogramu by měly být plněny na 75%, při čemž plán daňových příjmů byl na rok 2009
snížen o 1.473.000 Kč oproti skutečnosti roku 2008.
Ad.4
Plnění jmenovitých úkolů.
- Vybavení, dokončující a kompletační práce na dostavbě fary. (Regály do knihovny,
nábytek do kanceláře, přivedení telefonní linky, televizní antény, zavedení veřejného
rozhlasu, osazení svítidel).
- Podíl na opravě komunikace k vysílači a rodinným domkům.
- Druhá etapa komunikace ,,Vlastibořice západ“.
- Dofinancování výměny oken v č.p. 15.
- Vynucená přestavba prodejny potravin (doplnění dlažby, vchodové dveře).
- Opravy střech a žlabů v č.p. 15, 53 a 26.
- Opravy rozhlasu.
- Opravy veřejného osvětlení a rekonstrukce po výměně sloupů.
- Nákup technického vybavení pro SDH.
- Větší opravy zahradní techniky.
- Prodloužení vodovodního řadu k budoucí výstavbě 4 rodinných domků.
Ad. 5
Ocenění v soutěži Vesnice roku.
Dne 17. srpna 2009 se konalo v obci Zahrádky slavnostní vyhodnocení krajského kola soutěže
,,Vesnice roku 2009“. Soutěže se zúčastnilo z celého Libereckého kraje (okresu Semily,
Česká Lípa a Liberec) 19 obcí.
Zlatou stuhu získala obec Zahrádky, modrou stuhu obec Kravaře, zelenou stuhu obec
Studenec, bílou stuhu obec Kobyly (za práci s mládeží). Naše obec získala červenou stuhu,
ocenění za rozvoj venkova. S tímto oceněním obdržíme finanční částku 100.000 Kč, která smí
být použita na investiční akci.
Ad. 6
Schválení rozpočtového opatření č. 2/2009.
V důsledku přijatých dotací od Úřadu práce je třeba provést úpravu rozpočtu v příjmech i
výdajích celkem 72 000 Kč ( z toho 18.000 Kč dotace z ESF). Dotace z Fondu PO LK 25.610
Kč, dotace na hospodaření v lesích 15.120 Kč. Úprava P a V vratka nevyčerpaných
prostředků na volby do EP 8951 Kč ( UZ 98348).
Dále je třeba navýšit výdaje na : základní školy 40 tis. Kč, knihovnu 7 tis. Kč , bytové
hospodářství 20 tis. Kč a dobrovolní hasiči 40 tis. Kč.
Celkem RO č. 2/2009 činí 210.779 Kč.
Ad. 7
Prodej stavebních pozemků a občanská vybavenost ke st. pozemkům.
V roce 2009 byly prodány následující parcely:
p.č. 669/4 p. Hrabalová Petra
za 573.300 Kč
p.č. 669/6 p. Richterová Kateřina za 407.200 Kč
p.č. 669/1 p. Švecová Iva
za 679.700 Kč
Celkem
1.660. 200 Kč

Ad. 8
Podané žádosti o dotace přes MJ ze SZIF.
Obnova MK p.č. 750/1 – 749/1
320.000 Kč
Úprava prostranství za KD
850.651Kč
Nákup techniky (zahr. traktor, plotostřich, křovinořez 221.000 Kč
Parková úprava kolem č.p. 23
276.633 Kč
Při úhradě těchto akcí (pokud bude přiznána dotace) by činil podíl obce 30% , tj. cca
500.000 Kč.
Ad. 9
Kulturní akce do 31.12.2009 .
Dne 28.11.2009 se koná posezení důchodců od 15.00 hodin v KD.
Dne 5.12.20009 se koná Mikulášská nadílka pro děti v kulturním domě ve Vlastibořicích.
Téhož dne 5.12.2009 se koná Mikulášská taneční zábava v kulturním domě.
Dne 24.10.2009 pořádá Jivina klub pro děti drakiádu.
Dne 5.11.2009 a 3.12.2009 se koná pravidelné posezení důchodkyň.
Ad. 10
Různé.
- Pan Fortin upozornil na volné pobíhání psa pana Kavky, který napadl jeho dceru.
- Obyvatelé domu č.p. 15 nesouhlasí s nevhodným parkováním p. Kavky.
- Skládka stavební sutě a zeminy od občanů.
- Odvoz KO do konce roku 2009 1x za 14 dnů. Od r. 2010 změna (bude upřesněno).
- Zpoplatnění parkování na obecních parkovištích a pozemcích.
Ad. 11
Usnesení.
22/09
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2009 ve výši 210.779 Kč.
6 hlasů ano
23/09
Zastupitelstvo obce rozhodlo vydat vyhlášku do konce roku 2009 , která bude řešit volné
pobíhání psů v obci.
6 hlasů ano
24/09
Zastupitelstvo souhlasí, aby investiční dotace 100 000 Kč získaná v soutěži Vesnice roku byla
použita k úhradě části nákladů na II. etapu výstavby komunikace Vlastibořice západ.
6 hlasů ano
25/09
Zastupitelstvo souhlasí s podanými žádostmi o dotaci ze SZIF prostřednictvím Mikroregionu
Jizera.
6 hlasů ano
26/09
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi urychleně zajistit studii využití KD a návrh oprav v bytě
v č.p. 26.
6 hlasů ano
27/09
Zastupitelstvo odsouhlasilo náhrady za ukládání čistého stavebního materiálu nebo zeminy:
6 hlasů ano
50,- Kč/ 1t . Úložiště pod hřištěm. Platí do 31.12.2009.

28/09
Panu Kavkovi bude zaslán dopis ohledně nesprávného parkování.

6 hlasů ano

Ve Vlastibořicích 23.10.2009

………………………………..
Jírů Zdeněk – místostarosta

……………………………………
Jan Mareš – starosta obce

