
Obec Vlastibořice, Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov, IČO: 671878, tel. a fax: 485146025
e-mail: ouvlastiborice@c-mail.cz

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice ze dne 24.11.2010

Přítomni:   viz prezenční listina 

Ověřovatelé:  Bc.Denisa Koreňová , Pavel Kadlec 
Zapisovatel:  Marcela Najmanová 

Program: 
1.  Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
2.  Kontrola usnesení z posledního zasedání ze dne 10.11.2010. 
3.  Hospodaření - plnění finančního plánu k 24.11.2010.
4.  Schválení rozpočtového opatření č. 5/2010. 
5.  Schválení směrnic. 
6.  Schválení Kupní smlouvy na stavbu Jivina-východ- rozšíření vodovodu a schválení
     smlouvy o peněžitém příplatku mimo základní kapitál. 
7. Určení člena zastupitelstva pro spolupráci s pořizovatelem Městským úřadem Turnov
    (pořizování 2. změny ÚP). 
8. Odsouhlasení koupě pozemku p.č. 780/2 od Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
    majetkových. 
9. Volba členů finančního a kontrolního výboru. 
10.Zřízení věcného břemene na p.č. 772 a  na p.č. 562/1.
11.Představení priorit a záměrů nového zastupitelstva obce na období 2011 – 2014.
12.Diskuse, náměty a připomínky občanů. 

Ad. 1
Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 

    Starosta obce přivítal přítomné a hosty. Zapisovatelem byla zvolena Marcela Najmanová, 
Ověřovatelé: Bc.Denisa Poláková,  Pavel Kadlec.  

Ad. 2 
Kontrola usnesení z posledního zasedání ze dne 10.11.2010

    Přijatá usnesení číslo :   41/2010  až  46/2010 byla splněna. 

Ad. 3 
Hospodaření – plnění finančního plánu k 24.11.2010.

Daňové příjmy        2.811. 447  Kč 
Nedaňové příjmy        999.713  Kč  
Kapitálové příjmy    1.219.950  Kč 
Přijaté transfery          340.055  Kč 

Příjmy celkem       5.371.165   Kč   



Běžné výdaje           3.806.273  Kč 
Kapitálové výdaje   1.982.312  Kč 

Výdaje celkem       5.788.585 Kč 

Zůstatek na běžném účtu činí k 24.11.2010   1.202.598  Kč. 

Usnesení č. 47/2010   
Zastupitelstvo bere na vědomí výsledek hospodaření k 24.11.2010 a s výsledky souhlasí. 

6 hlasů ano 

Ad. 4 
Schválení rozpočtového opatření č. 5/2010 

   Úpravu rozpočtu si vyžádaly mimo jiné  přijaté dotace :  příspěvek na hospodaření v lesích 
67.950 Kč, dotace od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce 9.000 Kč, neinvestiční 
příspěvek od Města Turnov (na pořízení leteckého snímku obce) ve výši 5.000 Kč, úprava 
rozpočtu dotace přijatá na volby do Senátu a ZO ve výši (– 16.214,50), přijatá dotace na 
konání Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 ve výši 3.155 Kč.
Celkem budou příjmy i výdaje navýšeny o 557.945,50 Kč.  
Podrobný rozpis RO č. 5/2010 je přílohou tohoto zápisu.

Usnesení č. 48/2010
Zastupitelstvo souhlasí s provedením rozpočtového opatření č. 5/2010 tak, jak je uvedeno 
v příloze.

6 hlasů ano  

Ad. 5 
Schválení směrnic. 

    V důsledku změny statutárního zástupce obce a složení zastupitelstva  byly přepracovány 
vnitřní směrnice č. 1/2010 – 8/2010 a  Jednací řád zastupitelstva obce. 

Usnesení č. 49/2010
Zastupitelstvo obce Vlastibořice schvaluje vnitřní směrnice číslo 1/2010 až  8/2010 a Jednací 
řád zastupitelstva obce Vlastibořice. 

             6 hlasů ano 

Ad. 6 
Schválení Kupní smlouvy na stavbu Jivina-východ-rozšíření vodovodu a schválení 
smlouvy o peněžitém příplatku mimo základní kapitál. 

Usnesení č. 50/2010 
Zastupitelstvo obce Vlastibořice tímto schvaluje prodej stavby ,,Vlastibořice – Jivina –
východ- rozšíření vodovodu ´´ společně s předloženou smluvní dokumentací, která obsahuje 
Kupní smlouvu, Smlouvu o peněžitém příplatku mimo základní kapitál a to včetně dohody o 
započtení pohledávek a pověřuje starostu podpisem těchto smluv a dohody. 

  6 hlasů ano 



Ad. 7 
Určení člena zastupitelstva pro spolupráci s pořizovatelem Městským úřadem Turnov, 
pořizování 2. změny Územního plánu obce Vlastibořice. 

Usnesení č. 51/2010 
Zastupitelstvo obce určuje starostu obce Ing. Martina Beksu pro spolupráci s pořizovatelem 
Městským úřadem Turnov, při pořizování 2. změny Územního plánu obce Vlastibořice. 

       5 hlasů ano 
                                                                                                                             1 zdržel se 

Ad. 8 
Schválení Kupní smlouvy na nemovitost parcelu č. 780/2 od Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových.

Usnesení č. 52/2010 
Zastupitelstvo Obce Vlastibořice schvaluje Kupní smlouvu č. ULB/4471/2010-Vlastibořice
na nemovitost parcelu č. 780/2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha zapsané pro 
katastrální území Vlastibořice, obec Vlastibořice u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, 
Katastrální pracoviště Liberec na LV 60000.  

6 hlasů ano   
Ad. 9 
Volba členů finančního a kontrolního výboru.

Usnesení č. 53/2010 
Členy  finančního výboru byli zvoleni:  Sluková Jana,  Bittner Stanislav 
Členy kontrolního výboru byli zvoleni:  Linková Zdeňka, Štrbavý Ernest. 

6 hlasů ano 
Ad. 10 
Zřízení věcného břemene na p.č. 772 a p.č. 562/1 

Usnesení č. 54/2010 
Zastupitelstvo obce Vlastibořice souhlasí se zřízením věcného břemene na p.p.č. 772 , ostatní 
plocha v k.ú. Vlastibořice ( umístění zemního kabelu NN). 
Zastupitelstvo obce Vlastibořice souhlasí se zřízením věcného břemene na p.p.č. 562/1 v k.ú. 
Vlastibořice ( umístění zemního kabelu NN). 

6 hlasů ano 

Usnesení č. 55/2010 
Zastupitelstvo obce Vlastibořice schvaluje odměny členům zastupitelstva s účinností od 
10.11.2010  v souladu se  zák. 20/2009 Sb. dle přílohy k tomuto zápisu. 

6 hlasů ano 



Ad. 11 
Představení priorit a záměrů nového zastupitelstva obce na období 2011 – 2014. 

     Starosta obce seznámil přítomné rámcově se seznamem hlavních priorit zastupitelstva 
obce Vlastibořice  na funkční období 2011 – 2014. 
Tento seznam je přílohou tohoto zápisu. 

Ve Vlastibořicích 25.11.2010 

………………………………..                                                 ………………………………
Pavel Svačinka – místostarosta                                                  Ing. Martin Beksa – starosta 

Přílohy: 
 Rozpočtové opatření č. 5/2010 
 Odměny členům zastupitelstva. 
 Seznam priorit ZO na funkční období 2011 – 2014. 

Ověřovatelé :   Bc. Koreňová …………
                         Kadlec ………………..

Zapisovatel:     Najmanová ……………
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