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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice ze dne 9. 3.2011 
konané v klubovně p. Ivana Pacáka.  

 
 

Přítomni :   viz prezenční listina  
 
Ověřovatelé :  Chlupáč Josef, Kadlec Pavel  
Zapisovatel:    Najmanová Marcela  
 
 
Program:  
1.  Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.  
2.  Kontrola usnesení z posledního zasedání ze dne 26.1.2011. 
3.  Hospodaření – plnění finančního plánu k 28.2.2011.  
4.  Ukončení pořízení 2. změny ÚPO Vlastibořice a rozhodnutí o pořízení nového ÚP.  
5.  Schválení vyhlášky č. 1/2011 a 2/2011.  
6.  Schválení ,,Komunitního plánu sociálních služeb“ regionu Turnovsko.  
7.  Koupě pozemku st.p. č. 20, k.ú. Vlastibořice.  
8.  Kulturní dům – seznámení s aktuálním stavem, výběrové řízení na dodavatele stavebních  
     prací, výběrové řízení na provozovatele restaurace.  
9.  Podané žádosti o dotace.  
10. Ostatní, diskuze.  
 
Ad. 1  
Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.  
Starosta obce přivítal přítomné a hosty.  
 
Ověřovatelé zápisu :  Chlupáč Josef,  Kadlec Pavel  
Zapisovatel:   Marcela Najmanová  
 
Ad. 2  
Kontrola usnesení z posledního zasedání z 26.1.2011.   
Přijatá usnesení č. 1/2011 -  7/2011 byla splněna.  
 
Ad. 3  
Hospodaření – plnění finančního plánu k 28.2.2011  
 
Daňové příjmy             446.407  Kč  
Nedaňové příjmy         161.149,50  Kč  
Kapitálové příjmy        323.680 Kč                        
Přijaté transfery             46.016 Kč  
Příjmy celkem            977. 252 , 50 Kč  



 
 
Běžné výdaje               1.015.619,30  Kč 
Kapitálové výdaje             46.610      Kč  
Výdaje celkem           1.062.229,30  Kč  
 
 
Zůstatek na běžném účtu činil k 28.2.2011   2.492.154,88 Kč. 
 
Usnesení č. 8/2011  
Zastupitelstvo obce Vlastibořice bere na vědomí výsledek hospodaření k 28.2.2011 a 
s výsledky souhlasí.  
 
                6 hlasů ano  1 omluven  
 
Ad. 4  
Ukončení pořízení 2. změny ÚPO Vlastibořice a rozhodnutí o pořízení nového územního 
plánu.  
 
Usnesení č. 9/2011  
Zastupitelstvo obce Vlastibořice   rozhodlo  podle § 6 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon) o ukončení 
pořízení 2. změny Územního plánu obce Vlastibořice. 
 
         6 hlasů ano      1 omluven  
 
  
Usnesení č. 10/2011  
Zastupitelstvo obce Vlastibořice  rozhodlo podle § 6 odst. 5 písm. a) stavebního zákona o 
pořízení Územního plánu  Obce Vlastibořice.  
 
           6 hlasů ano  1 omluven  
 
 
Usnesení č. 11/2011  
Zastupitelstvo obce Vlastibořice  určilo podle § 6 odst. 5 písm. f) ve spojení s § 47 odst. 1 
stavebního zákona zastupitele pana Ing. Martina Beksu pro spolupráci s pořizovatelem, 
Městským úřadem Turnov, odborem rozvoje města při pořizování  Územního plánu  Obce 
Vlastibořice.  
 
                 5 hlasů ano    1 hlas zdržel se     1 omluven  
          
 
Ad. 5  
Schválení vyhlášky č. 1/2011  a 2/2011.  
 
Usnesení č. 12/2011  
Zastupitelstvo obce Vlastibořice schvaluje vyhlášku č. 1/2011 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy a třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů.  



Zastupitelstvo obce Vlastibořice schvaluje vyhlášku č. 2/2011 o místním poplatku ze psů.  
 
          
         6 hlasů ano    1 omluven  
 
Ad. 6  
Schválení ,,Komunitního plánu sociálních služeb“ regionu Turnovsko.  
 
Usnesení č. 13/2011  
Zastupitelstvo obce Vlastibořice schvaluje ,,Komunitní plán sociálních služeb“ regionu 
Turnovsko.  
 
         6 hlasů ano    1 omluven   
 
Ad. 7  
Koupě pozemku st.p.č. 20 v k.ú. Vlastibořice  
 
Usnesení č. 14/2011 
Zastupitelstvo obce Vlastibořice souhlasí s koupí pozemku st.p.č. 20 v k.ú. Vlastibořice o 
výměře 634 m2 za dohodnutou kupní cenu 95.100 Kč a pověřuje starostu obce k sepsání kupní 
smlouvy.  
 
                        6 hlasů ano     1 omluven  
  
Ad. 8  
Kulturní d ům Vlastibořice – seznámení s aktuálním stavem, výběrové řízení na 
dodavatele stavebních prací, výběrové řízení na provozovatele restaurace.  
 
Starosta obce k výše uvedenému bodu podal následující informace :  
Přípravy podkladů a zadání na rekonstrukci kulturního domu jsou již ve finálním stádiu a nyní 
probíhá definice zadávací dokumentace včetně podmínek pro výběrové řízení dodavatele 
stavby a následně i provozovatele restaurace.  
 
Byla dokončena konečná verze projektové dokumentace s finální vizualizací nového vzhledu 
obálky budovy, je zpracováno tepelně-technické posouzení celého objektu včetně návrhu 
způsobu vytápění. Jako primární zdroj tepla v restauraci bude instalováno tepelné čerpadlo  
(voda – vzduch, podlahové vytápění), jako sekundární zdroj tepla bude sloužit krbová vložka 
umístěná v hlavní části restaurace.  
 
Výrazné modernizace se dočká celý interiér přízemí objektu, včetně modernizace stávajícího 
sociálního zařízení, nového vybavení kuchyně i skladu. Ve druhém patře bude nově zřízeno 
sociální zařízení, které zde doposud citelně chybělo.  
Prostory výčepu, sálu i jeviště budou nově vytápěny velkokapacitními krbovými kamny 
s nuceným regulovaným rozvodem teplého vzduchu. Celý objekt by měl být kvalitně tepelně 
izolován, veškerá stávající okna budou vyměněna za nová plastová s izolačními dvojskly.  
 
 
 
 
 



Ad. 9  
Podané žádosti o dotace.  
 
Byla podána žádost o dotaci na výstavbu dětského hřiště (200.000 Kč)  a na úpravy a 
vybavení herny v kulturním domě 80.000 Kč  (nástěnnou tabuli, židličky se stolky, herní 
prvky, zátěžový koberec atd.)   
 
 
Ad. 10  
Ostatní, diskuze.  
 

� Pan Dušan Koutník vznesl dotaz, zda nabídky firem zúčastněných ve výběrovém 
řízení na dodavatele stavebních prací (rekonstrukce  kulturního domu) budou 
zveřejněny v elektronické podobě.  

� Paní Koutníková Lucie požádala starostu obce o podání informací ve věci zřízení 
dětského hřiště pro nejmenší děti ve Vlastibořicích.  

 
 
 

 
Ve Vlastibořicích 10.3.2011  

 
 
 
 
 
 
 

…………………………………….                                          ………………………………… 
Pavel Svačinka – místostarosta                                                   Ing. Martin Beksa – starosta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:   
 
Zapisovatel:  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
  
 


