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 19.5.2010
v kulturním domě ve Vlastibořicích.
Přítomni: viz. prezenční listina
Ověřovatelé: Jelínek Milan, Menclová Blanka.
Zapisovatel: Najmanová Marcela

Program:
1. Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
2. Kontrola usnesení z posledního zasedání 24.3.2010
3. Výsledek hospodaření k 19.5.2010.
4. Koupě parcely p.č. 780/2 Jivina od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
5. Koupě parcely č. 562/11 529 m2 od V. Vavřicha a spol.
6. Projednání a schválení Závěrečného účtu za rok 2009 spolu se zprávou o přezkoumání
hospodaření.
7. Schválení rozpočtového opaření č. 2/2010
8. Převod nebo koupě staré vodárny st.p.č. 449 na pozemku obce p.č. 450/3.
9. Pronájem technického zázemí sportoviště.
10.Prodej pozemků k výstavbě RD.
11.Ukončení smlouvy s realitní kanceláří SCHERF reality.
12.Zadání projektové dokumentace ke zřízení přístupu ke st. parcelám na p.č. 562/8 a (780/2)
13.Soupis prací plánovaných na III. a IV.Q/ 2010.
14. Různé.
15. Usnesení a závěr.
Ad. 1
Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
Starosta obce přivítal přítomné a hosty. Zapisovatelem byla jmenovaná Marcela
Najmanová, ověřovatelé zápisu – Menclová Blanka, Jelínek Milan.
Ad. 2
Kontrola usnesení z posledního zasedání z 24.3.2010.
Usnesení č. 1/10 , 2/10 , 3/10 4/10, 7/10 , 9/10, 10/10 , 11/10, 13/10 , 14/10 , 15/10 , 17/10
byla splněna.
Usnesení vedená nadále v evidenci: 5/10 , 6/10 , 8/10 , 12/10 , 16/10 .
Ad. 3
Výsledek hospodaření k 19.5.2010.
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery

1.133.981
358.503
297.290
125.250

Kč
Kč
Kč
Kč

Příjmy celkem
1.915.024 Kč
Běžné výdaje
1.468 876 Kč
Kapitálové výdaje
55.157 Kč
Výdaje celkem
1.524.033 Kč
Usnesení č. 18/2010
Zastupitelstvo bere na vědomí výsledek hospodaření k 19.5.2010 a s výsledky souhlasí.
5 hlasů ano
Ad. 4
Koupě parcely č. 780/2 Jivina od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Usnesení č. 19/2010
Zastupitelstvo souhlasí s odkoupením p.č 780/2 Jivina k zástavbě za Třešňákovými od Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových.
5 hlasů ano
Ad. 5
Koupě parcely od Václava Vavřicha p.č. 562/11 529 m 2
Usnesení č. 20/2010
Zastupitelstvo souhlasí s odkoupením pozemku od V. Vavřicha a spol. za cenu 280 Kč/m2 a
souhlasí s vyplacením zálohy 100.000 Kč pokud budou prokazatelně souhlasit všichni
spolumajitelé. Zbývající částka bude vyplacena po prodeji celého pozemku.
5 hlasů ano
Ad. 6
Projednání a schválení ,,Závěrečného účtu za rok 2009“ spolu se zprávou o
přezkoumání hospodaření.
Závěrečný účet za rok 2009 spolu se zprávou o přezkoumání hospodaření, včetně výkazu
FIN 2 – 12 byly zveřejněny dne 14.4.2010 na úřední desce a elektronické úřední desce.
Přezkoumání hospodaření za rok 2009 se uskutečnilo 30.3.2010. Přezkoumání provedl
pracovník Krajského úřadu Libereckého kraje, odbor kontroly pan Vladimír Hiršal.
Výsledek přezkoumání: nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Usnesení č. 21/2010
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo ,,Závěrečný účet obce Vlastibořice za rok 2009“
spolu se zprávou o přezkoumání hospodaření s vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením a to bez výhrad.
5 hlasů ano
Ad. 7
Schválení rozpočtového opatření č. 2/2010.
V důsledku přijatých dotací je nutné provést úpravu rozpočtu. Jedná se o dotaci na volby do
PS Parlamentu ČR. Dotace z Úřadu práce na VPP.
Podrobný rozpis je přílohou tohoto zápisu.

Usnesení č. 22/2010
Zastupitelstvo obce schvaluje provedení rozpočtového opaření č. 2/2010 dle přílohy.

Příjmy budou navýšeny o 335.290 Kč a výdaje budou navýšeny o 335.290 Kč.
5 hlasů ano
Ad. 8
Převod nebo koupě staré vodárny st.p.č. 449 na pozemku obce p. č. 450/3.
Usnesení č. 23/2010
Zastupitelstvo obce rozhodlo jednat s SVS Teplice o převodu nebo koupi starého vod. domku
st.p. 449 na pozemku obce 450/3.
5 hlasů ano
Ad. 9
Pronájem technického zázemí sportoviště.
Usnesení č. 24/2010
Pronájem technického zázemí sportoviště – po projednání bylo rozhodnuto poskytnout
pronájem Elišce Laurinové z Pěnčína. Starosta připraví smlouvu, která bude před podpisem
konzultována se členy zastupitelstva.
5 hlasů ano
Ad. 10
Prodej pozemků k výstavbě RD.
Bylo odsouhlaseno zveřejnit prodej 4 ks stavebních parcel na Jivině.
Usnesení č. 25/2010
Zastupitelstvo rozhodlo zveřejnit záměr prodeje st. parcel na Jivině číslo stavební parcely
před dělením 562/8 (562/11) na úřední desce a elektronické úřední desce.
5 hlasů ano
Ad. 11
Ukončení smlouvy s realitní kanceláří Scherf reality.
Usnesení č. 26/2010
Zastupitelstvo obce souhlasí s ukončením smlouvy s realitní kanceláří SCHERF na prodej
parcely č. 197/10 v k.ú. Vlastibořice. Smlouva bude ukončena za předpokladu, že nebudou
uplatněny sankce.
5 hlasů ano
Ad. 12
Zadání projektové dokumentace ke zřízení přístupu ke st. p. na p.č. 562/8 a (780/2).
Usnesení č. 27/2010
Zastupitelstvo souhlasí se zadáním vypracování projektové dokumentace k umožnění přístupu
ke stavebním parcelám, na parcele před dělením p.č. 562/8 (část 100 m),p.č. 780/2 (část
103,69 m). P.č. 771/2 část 78 m).
Vyprojektovat: komunikaci, vodovodní řád , osvětlení, odvodnění.

5 hlasů ano

Ad. 13
Soupis prací plánovaných na III. a IV. Q/2010.
-

Oprava místní komunikace k Beranovým.
Úpravy prostranství za KD.
Dokončení prací za OÚ ( farou – oplocení, chodník, výsadba).
Nákup zahradní techniky (traktor, křovinořez, plotostřih).
I. Etapa výstavby komunikace Jivina na p.č. 669/7 v délce 70 m.Požádá se o změnu
využití území.
Jednání o možném odkoupení cesty od A. Holubové z Jiviny , p.č. 670 (155 m2 ).
Odkoupení části pozemku od p. Těšiny (cesta zasahuje do parcely p.č. 709/2, nutné
provést geometrické zaměření.
Opravy výtluků na místních komunikacích.
Zhotovení regálů do kotelny a archivu na OÚ.
Vlastibořice – odvodnění za hřištěm.
Přemístění a oprava vývěsní tabule Jivina.
Osazení vývěsní tabule u Křížku.
Pokus o likvidaci orobince v Sedlíšťkách.
Opravit strop v autobusové čekárně na Jivině.

Ad. 14
Různé.
Usnesení č. 28/2010
Zastupitelstvo pověřuje starostu jednat s pány Arnoštem a Janem Tomsou za účelem
narovnání majetkových vztahů k pozemkům v Sedlíšťkách (čekárna, zbrojnice, cesta do
návse).
5 hlasů ano
Usnesení č. 29/2010
Starosta svolá obyvatele z Jiviny za účelem seznámení se záměrem zřídit na Jivině hřiště a
provést úpravu nevyužité hasičské zbrojnice.
5 hlasů ano
Usnesení č. 30/2010
V souvislosti se zavedením nového účetnictví od 1.1.2010 ZO schvaluje vnitřní směrnici č.
1/2010 o Podrozvaze a vnitřní směrnici č. 2/2010 o Časovém rozlišování.
5 hlasů ano

Ve Vlastibořicích 20.5.2010

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

Zapisovatel:
Ověřovatelé:

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

Zapisovatel :
Ověřovatelé:

