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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice ze dne 26.1.2011,
konané na Obecním úřadě ve Vlastibořicích.

Přítomni : viz prezenční listina
Ověřovatelé : Blanka Menclová, Zdeněk Sluka
Zapisovatel: Marcela Najmanová
Program:
1. Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
2. Kontrola usnesení z posledního zasedání ze dne 15.12.2010.
3. Výsledek hospodaření k 31.12.2010.
4. Schválení rozpočtového výhledu na r. 2012 – 2014.
5. Řešení neobsazeného bytu v DPS a řešení bytové otázky p. Krčila.
6. Informace o aktuálním stavu prací v KD a návrh projektové dokumentace.
7. Dotační tituly.
8. Technické zázemí sportoviště – způsob a kritéria výběrového řízení.
9. Diskuze a připomínky.
Ad. 1
Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
Starosta obce přivítal přítomné a hosty.
Ověřovatelé zápisu : Blanka Menclová, Zdeněk Sluka.
Zapisovatel : Marcela Najmanová
Ad. 2
Kontrola usnesení z posledního zasedání ze dne 15.12.2010.
Přijatá usnesení číslo 56/2010 až 62/2010 byla splněna.
Ad. 3
Výsledek hospodaření k 31.12.2010.
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery
Příjmy celkem

3.087.981 Kč
1.130.447 Kč
1.219.950 Kč
360.645 Kč
5.799.024 Kč

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem

4.247.077 Kč
594.833 Kč
4.841.911 Kč

Příjmy převyšovaly výdaje o 957.113 Kč
Zůstatek na běžném účtu činil k 31.12.2010

2.577.131,68 Kč

Usnesení č. 1/2011
Zastupitelstvo obce Vlastibořice bere na vědomí výsledek hospodaření k 31.12.2010 a
s výsledky souhlasí.
7 hlasů ano
Ad. 4
Schválení rozpočtového výhledu na léta 2012 – 2014.
V souladu s § 3 zákona 250/2000 Sb. byl vypracován rozpočtový výhled na r. 2012 až 2014 :
Rok 2012 příjmy 4.700 tis. Kč výdaje 4.700 tis. Kč
Rok 2013 příjmy 4.600 tis. Kč výdaje 4.600 tis. Kč
Rok 2014 příjmy 4.800 tis Kč výdaje 4.800 tis. Kč
Usnesení č. 2/2011
Zastupitelstvo obce Vlastibořice schvaluje rozpočtový výhled na léta 2012 – 2014.
Viz příloha zápisu.
7 hlasů ano
Ad. 5
Řešení neobsazeného bytu v DPS a řešení bytové otázky p. Krčila.
Na základě stanovení pravidel pro výběr žadatelů o ubytování v DPS byl proveden formou
bodového hodnocení ( viz. usnesení č. 61/2010 ) výběr uchazeče.
Výsledek hodnocení: Václav Vavřich, Jivina ………113 bodů
Hana Vrbová, Čtveřin …….. .. 96 bodů
Milada Wicková, Sovenice …...84 bodů

Usnesení č. 3/2011
Na základě výsledků bodového hodnocení byl vybrán uchazeč o volný byt č. 31 v DPS
Vlastibořice pan Václav Vavřich.
7 hlasů ano

Usnesení č. 4/2011
Zastupitelstvo rozhodlo ve věci dluhu p. Krčila ( nájemné + vodné) ve výši 13.000 Kč uzavřít
písemnou dohodu o splátkovém kalendáři. Výše měsíčních splátek činí 1.000 Kč se splatností
vždy k poslednímu dni v měsíci. V případě nedodržení této dohody bude podána okamžitá
výpověď nájemní smlouvy.
7 hlasů ano

Ad. 6
Informace o aktuálním stavu prací v KD a návrh projektové dokumentace.
Starosta obce seznámil přítomné s aktuálním stavem prací v kulturním domě.
Dále předložil členům zastupitelstva a přítomným hostům návrh projektové dokumentace na
rekonstrukci kulturního domu.
Ad. 7
Dotační tituly.
Starosta obce podal informaci o podaných žádostech prostřednictvím Mikroregionu Jizera.
Byly podány následující žádosti :
- Oprava komunikace za KD – Andělská cesta.
- Otočka u sv. Jana ve Vlastibořicích.
- Stromořadí –cesta Vlastibořice – Sedlíšťka.
- Obecní mobiliář (lavičky, úřední deska, plakátovací plochy atd.)
Ad. 8
Technické zázemí sportoviště- způsob a kritéria výběrového řízení.
Způsob a kritéria výběrového řízení na pronájem technického zázemí sportoviště bude
projednán na pracovní schůzce dne 9.2.2011. Všichni členové zastupitelstva předloží svoje
návrhy.

Další body jednání jsou nad rámec pozvánky.
Ad . 9
Změna v odměňování členů zastupitelstva za výkon funkce.
Usnesení č. 5/2011
V souladu s nařízením vlády č. 375/2010 ze dne 7. prosince 2010 byla všem členům
zastupitelstva s účinností od 1.1.2011 snížena odměna za výkon funkce o 5%.
Odměny platné od 1.1.2011 jsou přílohou tohoto zápisu.
7 hlasů ano
Ad. 10
Výsledky inventarizace majetku a závazků k 31.12.2010
Inventura byla provedena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví a dalšími
navazujícími předpisy k provedení inventarizace majetku a závazků se stavem k 31.12.2010
Fyzická inventura byla zahájena dne 16.12.2010 v 13.00 hodin a skončena dne 15.01.2011 v
10.00 hodin.
Inventuru provedla inventarizační komise ve složení:
Předseda komise : Zdeněk Sluka
členové komise: Bc. Koreňová Denisa
Menclová Blanka
Zastupitelstvo obce bylo podrobně seznámeno s výsledky inventarizace.
Usnesení č. 6/2011
Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledky inventarizace majetku a závazků se stavem
k 31.12.2010 a s výsledky souhlasí.
7 hlasů ano

Ad. 11
Schválení věcného břemene na p.č. 562/8 a p.č. 562/13.
Usnesení č. 7/2011
Zastupitelstvo obce Vlastibořice schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, a.s. na p.č. 562/13 a na p.č. 562/8 ( dělení: 562/25, 562/24, 562/23, 562/28).
Jedná se o uložení zemních kabelů NN a přípojkových pilířů.
7 hlasů ano
Ad. 12
Poplatky za komunální odpad a poplatky ze psů na rok 2011.
Výše poplatku za komunální odpad zůstává ve stejné výši a za stejných pravidel jako
v loňském roce : 500 Kč/rok/osoba přihlášena v obci k trvalému pobytu.
Vlastníci nemovitostí, kteří nejsou v obci přihlášeni k trvalému pobytu zaplatí poplatek ve
výši 500 Kč/nemovitost.
Poplatky ze psů.
Poplatek pro majitelé psů z rodinných domů činí poplatek 100 Kč/rok.
Poplatek pro majitele psů z bytových domů činí poplatek 150 Kč/rok.
Splatnost poplatku : 1.pololetí do 31.3.2011, 2. pololetí do 30.9.2011.
Poplatek je možno uhradit bankovním převodem na účet číslo :
984865399/0800 Česká spořitelna Turnov.

Ad. 13
Ostatní , diskuze a připomínky občanů.
 Paní Vrzáňová podala žádost o odkoupení části obecního pozemku sousedícího
s pozemkem p. Jana Ledabyla č.p. 54 Vlastibořice.
Prodej pozemku se zamítá. Obec nabídne pronájem pozemku.
 Na veřejně prospěšné práce bude zaměstnána paní Maria Bukovanová. Pracovní
smlouva bude uzavřena od 2.2.2011.
 Dne 19.2. 2011 se koná v kulturním domě divadelní představení souboru VOJAN.

Ve Vlastibořicích 27.1.2011

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

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

Ověřovatelé:
Zapisovatel:

Přílohy: Rozpočtový výhled 2012 – 2014.
Odměny členů ZO od 1.1.2011.

