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Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Vlastibořice
konaného dne 22.6.2011 v Domě s pečovatelskou službou ve
Vlastibořicích.
Přítomni:

viz prezenční listina

Ověřovatelé: Pavel Svačinka, Blanka Menclová
Zapisovatel: Marcela Najmanová
Program:
1. Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
2. Kontrola usnesení z posledního zasedání ze dne 11. května 2011.
3. Hospodaření – plnění finančního plánu k 22.6.2011.
4. Závěrečný účet Mikroregionu Jizera za rok 2010.
5. Seznámení s výsledky výběrového řízení na dodavatele stavebních prací KD Vlastibořice.
6. DPS Vlastibořice – neobsazený byt č. 31.
7. Nový územní plán obce – aktuální stav.
8. ,,Svět dětí ve Vlastibořicích“ – dětské hřiště Jivina a klubovna v KD Vlastibořice.
9. Dotace Mikroregion Jizera – aktuální stav.
10. Ostatní informace z chodu obce.
11. Výběrové řízení na provozovatele KD Vlastibořice.
12. Diskuze.
Ad. 1
Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
Starosta obce přivítal přítomné a hosty.
Ověřovatelé zápisu: Pavel Svačinka, Blanka Menclová
Zapisovatelem byla zvolena Marcela Najmanová
Ad. 2
Kontrola usnesení z posledního zasedání ze dne 11.května 2011.
Přijatá usnesení číslo 15/2011 až 19/2011 byla splněna.

Ad. 3
Hospodaření – plnění finančního plánu k 22.6.2011.
Daňové příjmy :
1.134.039 Kč
Nedaňové příjmy:
438.941 Kč
Kapitálové příjmy
323.680 Kč
Přijaté transfery
94.369 Kč
Příjmy celkem
1.991.029 Kč
1.895.681 Kč
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje 1.016.685 Kč
Výdaje celkem
2.912.366 Kč
Zůstatek na běžném účtu činil k 22.6.2011 1.655.794 Kč
Usnesení č. 20/2011
Zastupitelstvo obce Vlastibořice bere na vědomí výsledky hospodaření k 22.6.2011 a
s výsledky souhlasí.
7 hlasů ano
Ad. 4
Závěrečný účet Mikroregionu Jizera za rok 2010.
Závěrečný účet Mikroregionu Jizera byl zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední
desce od 1.6.2011 do 17.6.2011.
Usnesení č. 21/2011
Zastupitelstvo obce Vlastibořice bere na vědomí ,,Závěrečný účet Mikroregionu Jizera za rok
2010“.
7 hlasů ano
Ad. 5
Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavebních prací KD Vlastibořice.
Usnesení č. 22/2011
Zastupitelstvo obce Vlastibořice souhlasí s návrhem výběrové komise ze dne 8.6.2011.
Jelikož základním kritériem pro hodnocení nabídky a zadání veřejné zakázky byla nejnižší
nabídková cena včetně DPH, zastupitelstvo obce Vlastibořice rozhodlo, že stavební práce na
rekonstrukci kulturního domu ve Vlastibořicích bude provádět firma, která se ve výběrovém
řízení umístila na 1. místě t.j. TopDesign Stavby, s.r.o. Vlastibořice 64.
6 hlasů ano 1 zdržel se
Ad. 6
DPS Vlastibořice – neobsazený byt č. 31.
Starosta obce podal informaci o uvolnění bytu v Domě s pečovatelskou službou ve
Vlastibořicích. Z místních občanů doposud nikdo neprojevil zájem o bydlení v DPS.
Průzkum byl proveden i v obci Soběslavice a Radimovice (obce, podílející se na
spolufinancování při výstavbě).
Paní Menclová bude kontaktovat Městský úřad Turnov, odbor sociálních věcí.

Ad. 7
Nový územní plán obce.
Dne 27.6.2011 bude zveřejněna na úřední desce a elektronické úřední desce ,,Veřejná
vyhláška,oznámení o projednávání Návrhu zadání Územního plánu Vlastibořice“.
Návrh zadání bude k veřejnému nahlédnutí na Městském úřadu Turnov, Antonína Dvořáka
335, v 1. patře budovy radnice a na Obecním úřadu Vlastibořice od 28. června do 29.
července 2011 včetně.
Ve lhůtě 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení může k předloženému návrhu zadání uplatnit
každý své připomínky, a to písemnou formou na Městský úřad Turnov , odbor rozvoje města.

Ad 8
,,Svět dětí ve Vlastibořicích“ – dětské hřiště Jivina a klubovna v KD Vlastibořice.
Dne 20.6.2011 byla zveřejněna na úřední desce a elektronické úřední desce výzva k podání
nabídek na akce:
1. Svět děti ve Vlastibořicích – dětské hřiště na Jivině, p.č. 562/13, k.ú. Vlastibořice
2. Svět dětí ve Vlastibořicích – klubovna v KD, č.p. 26, p.č. 5/1, k.ú. Vlastibořice.
Lhůta pro podání nabídek u obou akcí je do : 6.7.2011 do 16.00 hodin.
Kritéria pro vyhodnocení : 1. výše nabídkové ceny, 2. reference, 3. záruční doba.
Nejpozději do 15.srpna 2011 musí být na Ministerstvo pro místní rozvoj odeslána Smlouva o
dílo ( na obě akce).
Ad. 9
Dotace Mikroregion Jizera.
Prostřednictvím Mikroregionu Jizera bude podaná žádost o dotaci na akci:
,,Rekonstrukce místní obecní komunikace Andělská cesta ve Vlastibořicích p.č 760/2, k.ú.
Vlastibořice.
Předpokládané zahájení stavebních prací : 4/2012.
Předpokládané ukončení stavebních prací : 4/2014.

Ad. 10
Ostatní informace z chodu obce.
Starosta obce zhodnotil přínos pravidelného vydávání obecního zpravodaje z hlediska
informovanosti občanů. Zaznamenal kladné ohlasy i občanů okolních obcí.
Dále starosta krátce seznámil přítomné s velmi zdařilým průběhem akce konané dne 4.6.2011
,,Vítání občánků“.

Ad. 11
Výběrové řízení na provozovatele KD Vlastibořice.
Dne 27.6.2011 bude vypsáno výběrové řízení na provozovatele nově zrekonstruované
restaurace v kulturním domě ve Vlastibořicích.
Výzva bude zveřejněna na úřední desce a elektronické úřední desce.
Kritéria vyhodnocení jsou následující:
1. výše měsíčního nájemného
2. reference a předchozí zkušenosti
3. celková koncepce provozu.
Zájemci mohou své nabídky podávat do 4.7.2011 do 17.00 hodin.

Ad. 12
Diskuze.
 Paní Hana Sudová vznesla dotaz ohledně změny vytápění v DPS.
 Pan Václav Beran požádal o informace, týkající se rozsahu prací na rekonstrukci
kulturního domu ve Vlastibořicích.

Ve Vlastibořicích : 23.6.2011

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

Ověřovatelé zápisu:
Zapisovatel:

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

