
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 ze dne 22.9.2010.  
 
 
Přítomni:  viz. prezenční listina  
 
Ověřovatelé :  Müller Josef,  Menclová Blanka   
Zapisovatel:  Marcela Najmanová  
 
Program:  
1.  Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 
2.  Kontrola usnesení z posledního zasedání.  
3.  Výsledek hospodaření  k 22.9.2010 
4.   Schválení výpůjčky pozemků Mikroregionu Jizera.  
5.  Schválení Rozpočtového opatření č. 4/2010. 
6.  Žádost o pronájem přízemí KD (Bukovan Roman). 
7.  Poskytnutí neinvestičního transferu obci Heřmanice.  
8.  Schválení veřejnoprávní smlouvy (projednávání přestupků). 
9.  Stav akcí na dotovaných zakázkách z EU. 
10.Hodnocení uplynulého volebního období.  
11.Výhled do konce roku 2010. 
12. Různé.  
13. Usnesení a závěr.  
 
Ad. 1  
Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.  
 
    Starosta obce přivítal přítomné a hosty. Zapisovatelem byla zvolena Marcela Najmanová,  
Ověřovatelé – Josef Müller, Blanka Menclová.  
 
Ad. 2  
Kontrola usnesení z posledního zasedání.  
    Usnesení č. 20,  23 ,26, 27, 28/2010 -  úkoly trvají.   
 
Ad. 3  
Výsledek hospodaření k 22.9.2010  
 
Daňové příjmy          2.508.507 Kč  
Nedaňové příjmy         760.505 Kč  
Kapitálové příjmy    1.199.950  Kč  
Přijaté transfery           205.805 Kč  
Příjmy celkem        4.674.767  Kč  
 
 
Běžné výdaje             3.002.456 
Kapitálové výdaje     1.928.112    
Výdaje celkem       4.930.568 Kč  



 
Usnesení č. 35/2010 
Zastupitelstvo bere na vědomí výsledek hospodaření k 22.9.2010 a s výsledky souhlasí.  
               

  6 hlasů ano  
Ad. 4  
Schválení výpůjčky pozemků Mikroregionu Jizera.  
 
Usnesení č.  36/2010        
Záměr výpůjčky pozemků Mikroregionu Jizera byl zveřejněn na úřední desce a elektronické 
úřední desce  od 30.6.2010  do  6.9.2010. Po dobu zveřejnění nebyly vzneseny připomínky 
ani námitky.  
Zastupitelstvo Obce Vlastibořice souhlasí s výpůjčkou následujících pozemků Mikroregionu 
Jizera na dobu určitou do 31.12.2015 :  

� MK p.p.č. 750/1  a 749/1 v k.ú. Vlastibořice.  
� Oplocení + mobiliář p.p.č. 28, 26/1 , 26/3 st.p.č. 7 v k.ú. Vlastibořice .  
� Odstavné plochy za KD + zeleň p.p.č. 36/1 a st.p.č. 5/1 v k.ú. Vlastibořice.  
� Zeleň OÚ – p.p.č. 28, 26/1 , 26/3 a st.p.č. 7 v k.ú. Vlastibořice.  
� Uskladnění techniky – st.p.č.       v k.ú. Vlastibořice. 

                                                                                                                              6 hlasů ano  
 
 
Ad. 5 
Schválení Rozpočtového opaření č. 4/2010  
 
Usnesení č. 37/2010  
Zastupitelstvo obce Vlastibořice souhlasí s provedením Rozpočtového opatření č. 4/2010.  
Příjmy i výdaje budou navýšeny o  1.171.610 Kč.  
Rozpočtovou změnu si vyžádalo přijetí investiční  dotace od KÚ LK ve výši 10.000 Kč, 
dotace o Úřadu práce  na VPP ve výši 27.000 Kč, neinvestiční dotace na konání společných 
voleb do ZO a do senátu ve výši 30.000 Kč  a investiční výdaje na společný projekt 
s Mikroregionem Jizera  ,,Obnova místních komunikací a zeleně v MJ“ 1.104.610 Kč.  
Podrobný rozpis je přílohou tohoto zápisu.  
           6 hlasů ano  

  
                                                                                                                            
Ad. 6  
Žádost o pronájem přízemí kulturního domu ve Vlastibořicích.  
 
    Dne 23.8.2010 podal pan Roman Bukovan žádost o pronájem přízemí kulturního domu za 
účelem provozování malého pohostinství.  
 
Usnesení č. 38/2010 
Zastupitelstvo obce  se usneslo ponechat rozhodnutí ve věci pronájmu přízemí kulturního 
domu na novém zastupitelstvu vzešlém z voleb konaných 15. a 16.10.2010.  
                    6 hlasů ano  
 
 
 
 



   
Ad. 7  
Poskytnutí neinvestičního transferu obci Heřmanice . 
 
Usnesení č. 39/2010 
Zastupitelstvo obce Vlastibořice souhlasí s poskytnutím neinvestičního transferu obci 
Heřmanice ve výši 30.000 Kč.  
Příspěvek je určen ke zmírnění následků bleskové povodně -  srpen 2010. 
                                       6 hlasů ano  
 
Ad. 8  
Schválení veřejnoprávní smlouvy (projednávání přestupků)  
 
Usnesení č. 40/2010  
Zastupitelstvo obce Vlastibořice souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s Městem 
Turnov na výkon přenesené působnosti na úseku agendy přestupků. 
Smlouva se uzavírá na dobu  do  31.12.2014.  
Za výkon předmětu smlouvy poskytne obec Vlastibořice ze svého rozpočtu Městu Turnov 
částku  2.250 Kč ročně.  
 
                    6 hlasů ano  
 
Ad. 9  
Stav akcí na dotovaných zakázkách z EU.  
 

1. Byla provedena pokládka živičného koberce na místní komunikaci k Beranovým. 
Celkové náklady činily 624.631 Kč    

2. Byla dokončena úprava prostranství za KD včetně osázení keřů do ostrůvků. Necháme 
provést (již na objednávku obce) lajnování pro parkování vozidel a prodloužení 
kanalizace o 15 m včetně šachty k odvádění vody. Celkové náklady 608.776 Kč.  

3. Zahradní technika byla dodaná dle smlouvy – zahradní traktor John Dier, křovinořez 
Stihl , plotostřih Stihl. Dodané stroje jsou již v provozu.  

4. Úpravy za OÚ (farou). Pracovníci Colasu dokončují  dřevěný plot s podezdívkou mezi 
autobusovou čekárnou na  OÚ. Do konce týdne by měl být dokončen ocelový plot. 
Celkové náklady 163.362 Kč.  

5. Mobiliář – na upravenou plochu za OÚ bylo dodáno 6 ks laviček, 4 ks odpadkových  
košů  a 2 ks stojanů na kola. Náklady 57.792 Kč.  

6. Zeleň – úprava prostoru za OÚ a KD , výsadba stromů a keřů. Náklady činily 160.321 
Kč. 

 
Výběrová řízení na dodavatele byla realizována Mikroregionem Jizera pro všech sedm obcí 
společně. Naše obec včetně podílu na administraci zaplatila Mikroregionu 1.860.814 Kč.  
Po převzetí provedených prací pracovníky SZIF bude obci vráceno cca 1.295.000 Kč z SZIF.  
 
Ad. 10  
Hodnocení uplynulého volebního období 2006 – 2010.  
Stavební aktivity:  

� Dokončena přestavba bývalé fary a vše co s tím souviselo. 
� Výstavba technického zázemí sportoviště a práce s tím související.  
� Vybudování  kontejnerového stání pro separovaný odpad (Vlastibořice, Jivina).  



� Stavba 100 m cesty MK včetně rozšíření vodovodního řádu, odvodnění, veřejné 
osvětlení pro 3 RD Vlastibořice západ.  

� Úprava prostranství za kulturním domem. 
� Výměna všech oken v bytových domech v č.p. 15 a č.p. 53.  
� Vysázení nové lípy a úprava prostranství u sochy sv. Jana Nepomuského.  
� Zřízení autobusové zastávky na Jivině u hřbitova a zpevnění parkoviště před 

hřbitovem.  
� Vybudování vodovodního řádu , prodloužení a zesílení el. sítě Vlastibořice jih pro 

výstavbu 3 – 4 rodinných domů.  
� Byl vybudován vodovodní řád a prodloužena el. sít pro rodinné domy na Jivině 

východ.  
� Byla postavena další trafostanice k posílení odběru el. energie pro Vlastibořice a 

Jivinu. 
� Bylo osazeno 30 ks tabulí nového dopravního značení na místní komunikace.  
� Cesta k Beranovým ve Vlastibořicích byla opatřena živičným kobercem o síle 50 mm.  
� Byla opravena socha p. Marie pod Vlastibořicemi.  
� Při změně pronajímatele prodejny potravin byla provedena rekonstrukce. 
� V uplynulém období byl doplacen úvěr poskytnutý na dostavbu DPS ve výši 1.100 tis. 

Kč.  
� U hasičské zbrojnice na Jivině byla vydlážděná plocha pro manipulaci. Byla osazena 

plastová žumpa, zřízena vod. a elektro přípojka. Dále byla upravena stání pro 
kontejnery na tříděný odpad.  

� Byly opatřeny kontejnery na tříděný odpad (Sedlíšťka 3 ks, Jivina 3 ks, Vlastibořice 6 
ks).  

� Do knihovny a do DPS byla pořízena výpočetní technika včetně internetu.  
� Na obecním úřadě byla zřízena služba Czech Point a díky iniciativě p. účetní je možné 

ve Vlastibořicích požadovat : výpisy z katastru nemovitostí, výpis z registru řidičů, 
výpis z rejstříku trestů, výpis z živnostenského rejstříku a obchodního rejstříku a 
konverzi dokumentů. 

 
Ad. 11  
Výhled do konce roku 2010.  

� Dokončit osvětlení  pro novou výstavbu domů a opravy osvětlení. 
� Oprava rozhlasu výměna zrezivělých sloupů a reproduktoru.  
� Provést odvodnění pod hřištěm. 
� Úklid st. parcely od p. Vavřicha.  
� Vlastibořice u Slukových prodloužit kanalizaci o cca 18m. 
� Sedlíšťka zatrubnění části příkopu  za účelem rozšíření MK.  
� Zřídit přístup do vodní nádrže v Sedlíšťkách.   
�  Nechat vypracovat geometr. odměřovací plán za účelem směny pozemku s p. 

Holubovou.  
� Uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí a Havrdovými za účelem odkoupení pozemku ke 

stavbě RD na st.p. 562/23.  
� Připravit dokumentaci (záměr) k podání společné žádosti Mikroregionu Jizera z fondů 

EÚ přes MAS Turnovsko (cca 2 mil. Kč) . 
� Uzavřít s paní Žáčkovou a Janečkovou smlouvu o smlouvě budoucí na odkoupení 

pozemku ke zřízení přístupu ke stavebním parcelám Vlastibořice jih.  
� Dokončit projektovou dokumentaci na cestu Jivina západ včetně vydání stavebního 

povolení. 



� Doplnit projektovou dokumentaci komunikace Jivina východ a vodovodní řád a 
dokončit vyřízení stavebního povolení.  

 
Výčet není závazný pro nové zastupitelstvo, ale mělo by se jím řídit k umožnění prodeje 
stavebních parcel.  
 
Různé:  

� Pan František Fortin podal písemnou žádost o umístění dopravních značek na 
opravenou komunikaci, která by omezovala rychlost. Pro projednání bylo 
konstatováno – omezení rychlosti nyní na 50 km/hod. a další omezení by 
pravděpodobně nebylo účinné. O umístění dopravních značek rozhoduje odbor 
dopravy KÚ LK.  
Při hlášení v místním rozhlase bude upozorněno na dodržování rychlosti na uvedené 
komunikaci.  

 
 
 
 
 

Ve Vlastibořicích  23.9.2010 
 
 
 

…………………………………..                                            …………………………………. 
Zdeněk Jírů – místostarosta                                                           Jan Mareš – starosta obce  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé :   
 
Zapisovatel:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 



 
 
   
 
 
 
 
  
 
 
   
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
                             

 
 
 

  
 
 
 
 
 


