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Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Vlastibořice
ze dne 15.12.2010 konané v kulturním domě ve Vlastibořicích.
Přítomni:

viz prezenční listina

Ověřovatelé : Josef Chlupáč, Blanka Menclová
Zapisovatel: Marcela Najmanová
Program:
1. Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
2. Kontrola usnesení z posledního zasedání ze dne 24.11.2010.
3. Výsledek hospodaření k 15.12.2010.
4. Schválení rozpočtu na rok 2011.
5. Schválení rozpočtového opatření č. 6/2010
6. Příprava na podání žádostí o dotace na rok 2011.
7. Podmínky pro přidělení obecních bytů a bytů v DPS.
8. Informace ze slavnostního předání znaku a vlajky obce.
9. Diskuse a připomínky občanů.
Ad. 1
Přivítání , volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
Starosta obce přivítal přítomné a hosty. Zapisovatelem byla zvolena Marcela Najmanová.
Ověřovatelé : Josef Chlupáč, Blanka Menclová.
Ad. 2
Kontrola usnesení z posledního zasedání ze dne 24.11.2010.
Přijatá usnesení číslo 47/2010 – 55/2010 byla splněna.
Ad. 3
Výsledek hospodaření k 15.12.2010
Daňové příjmy
2.863.491 Kč
Nedaňové příjmy 1.056.152, 27 Kč
Kapitálové příjmy 1.219.950 Kč
Příjaté transfery
342. 645,50 Kč
Příjmy celkem
5.482.238 Kč

Běžné výdaje
4.073.541 Kč
Kapitálové výdaje 1.982 312 Kč
Výdaje celkem
6.055.853,91 Kč
Zůstatek na běžném účtu činil k 15.12.2010 1.046.403,57 Kč
Usnesení č. 56/2010
Zastupitelstvo obce Vlastibořice bere na vědomí výsledek hospodaření k 15.12.2010 a
s výsledky souhlasí.
7 hlasů ano
Ad. 4
Schválení rozpočtu na rok 2011.
V souladu s § 11 odst. 3 zákona 250/2000 Sb. byl ,,Návrh rozpočtu“ na rok 2011 vyvěšen na
úřední desce a elektronické úřední desce dne 29.11.2010.
Usnesení č. 57/2010
Zastupitelstvo obce Vlastibořice schvaluje ,,vyrovnaný rozpočet na rok 2011“ ve výši
příjmů 5.099 tis. Kč a ve výši výdajů 5.099 tis. Kč.
Schválený rozpočet je přílohou tohoto zápisu.
7 hlasů ano
Ad. 5
Schválení rozpočtového opatření č. 6/2010.
Usnesení č. 58/2010
Zastupitelstvo obce schvaluje provést Rozpočtové opatření č. 6/2010.
Příjmy i výdaje budou sníženy o 16.000 Kč. RO č. 6/2010 je přílohou tohoto zápisu.
7 hlasů ano

Ad. 6
Příprava na podání žádostí o dotace na rok 2011.
Usnesení č. 59/2010
Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci prostřednictvím Mikroregionu Jizera
na následující akce:
-

Otočka u sv. Jana ve Vlastibořicích.
Oprava komunikace ,,Andělská cesta“ p.č. 103/7 ve Vlastibořicích.
Oprava komunikace ,, U Křížku“ p.č. 788/1.
Oprava komunikace na ,,Klůčka“ p.č. 814.
Výsadba zeleně – nová cesta Vlastibořice u nových 3 domů p.č.797/7.
Cesta před nádrží ve Vlastibořicích.
Cesta k č.p. 37 Kadlecovi.
Zřízení nové úřední desky před OÚ.
Nová vývěsní deska na Jivině a v Sedlíšťkách.

-

Pořízení laviček a výsadba zeleně Jivina náves.
Čekárna Vlastibořice – úprava stávajícího vzhledu.
Řešení plakátovacích ploch.
7 hlasů ano

Ad. 7
Podmínky pro přidělení obecních bytů a bytů v DPS.
Usnesení č. 60/2010
Zastupitelstvo obce Vlastibořice po projednání schvaluje následující systém přidělování
obecních bytů s účinností od 1.1.2011.
1. Žadatel bude při příjmu žádosti o byt upozorněn na skutečnost, že musí svoji
žádost 1x za 6 měsíců písemně aktualizovat. V opačném případě bude žádost
vyřazena.
2. Navržená hodnotící kritéria ( bodový rozsah 1 až 5 bodů).
a) Kapacita uvolněného bytu – dle využitelnosti – počet osob.
b) Sociální hledisko.
c) Místní občan ( 5 bodů ano , 1 bod ne)
d) Aktivita a další činnost vůči obci.
e) Ekonomická síla žadatele.
7 hlasů ano
Usnesení č. 61/2010
Zastupitelstvo obce Vlastibořice po projednání schvaluje následující kritéria, která budou
posuzována při výběru žadatelů o byt v Domě s pečovatelskou službou ve Vlastibořicích
s účinností od 1.1.2011 :
Bodový rozsah 1 až 5 bodů.
1. Sociální hledisko.
2. Trvalé bydliště žadatele.
3. Zdravotní hledisko.
4. Ekonomické hledisko.
Nájemní smlouvy budou uzavírány na dobu určitou a to na jeden rok.

7 hlasů ano
Ad. 8
Informace ze slavnostního předání znaku a vlajky obce.
Starosta obce seznámil přítomné s průběhem slavnostního předání znaku a vlajky obce
Vlastibořice, které proběhlo 6. prosince 2010 v Parlamentu České republiky.
Setkání proběhlo za účasti předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslavy Němcové.

Ad. 9
Diskuse.
•
•

Byla podána informace o útoku psa pana Pudila. Celou záležitost projedná starosta na
MěÚ Turnov – odbor přestupkového řízení.
Pan Václav Beran nabídl starostovi obce spolupráci při odstranění orobince na
rybníku v Sedlíšťkách.

Usnesení č. 62/2010
Dne 15.12.2010 starosta obce vydal příkaz k provedení inventarizace majetku a závazku se
stavem k 31.12.2010.
7 hlasů ano

Ve Vlastibořicích : 17.12.2010

……………………………….
Pavel Svačinka – místostarosta

Přílohy:
• Schválený rozpočet na rok 2011.
• Rozpočtové opatření č. 6/2010

Ověřovatelé: Blanka Menclová
Josef Chlupáč

Zapisovatel : Marcela Najmanová

………………………………..
Ing. Martin Beksa – starosta

