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Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Vlastibořice, 
 

konaného  dne 11.5.2011 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  9.3.2011. 
3.  Hospodaření – plnění finančního plánu k 30.4.2011. 
4.  Projednání a schválení ,,Závěrečného účtu Obce Vlastibořice za rok 2010“ 
     spolu se zprávou o přezkoumání hospodaření za rok 2010. 
5.  Schválení rozpočtového  opatření č. 1/2011. 
6.  Schválení ,,Komunitního plánu sociálních služeb regionu Turnovsko. 
7.  Výsledek výběrového řízení na dodavatele stavebních prací KD Vlastibořice.  
8.  Technické zázemí – sportoviště, řešení využití a provozu pro letní sezónu 2011. 
9.  Přidělená dotace dětské hřiště a klubovna z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova. 
10.Ostatní informace o dění v obci.  
11. Diskuze, usnesení a závěr.  
  
 
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 9.3.2011.  
 
Usnesení č. 8/2011  až  14/2011 byla splněna.  
 
 



Ad. 3  
Hospodaření – plnění finančního plánu k 30.4.2011 
 
Daňové příjmy        722.626  Kč  
Nedaňové příjmy    316.759  Kč  
Kapitálové příjmy   323.680  Kč  
Přijaté transfery        66.353  Kč  
Příjmy celkem       1.429.418  Kč  
Běžné výdaje            1.581.532  Kč  
Kapitálové výdaje       678. 191  Kč  
Výdaje celkem         2.259.723  Kč  
 
Zůstatek na běžném účtu činil k 30.4.2011   1.746.827,43 Kč  
 
 
Usnesení č. 15/2011 
Zastupitelstvo obce Vlastibořice bere na vědomí výsledky hospodaření k 30.4.2011 a 
s výsledky souhlasí 
 
                     6 hlasů ano    1 omluven   
 
Ad. 4  
Projednání a schválení ,,Závěrečného účtu Obce Vlastibořice za rok 2010“ spolu se 
zprávou o přezkoumání hospodaření  za rok 2010.  
 
Návrh ,,Závěrečného účtu za rok 2010 spolu se zprávou o přezkoumání hospodaření za rok 
2010 včetně výkazu FIN – 2 -12 byl zveřejněn na úřední desce a elektronické  úřední desce 
dne :  24.3.2011. 
Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Libereckého kraje  odbor kontroly paní 
Kamila Vlasáková, DiS.  
Výsledek přezkoumání :   nebyly zjištěny chyby a nedostatky.  
 
Usnesení č.  16/2011  
Zastupitelstvo obce Vlastibořice projednalo a schválilo ,,Závěrečný účet  Obce Vlastibořice za 
rok 2010 „ spolu se zprávou o přezkoumání hospodaření  s vyjádřením souhlasu s celoročním 
hospodařením a to bez výhrad.  
                          6 hlasů ano   1 omluven   
   
Ad. 5  
Schválení rozpočtového opatření č. 1/2011.  
     
Usnesení č. 17/2011  
Zastupitelstvo obce schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 1/2011 a to ve výši :  
Navýšení příjmů o 1.642.001 Kč a navýšení výdajů o 1.642.001 Kč.  
Viz příloha k zápisu. 
                6 hlasů ano  1 omluven  
  
 
 
 



Ad. 6  
Schválení komunitního plánu sociálních služeb regionu Turnovsko 2011  - 2015. 
 
Usnesení č. 18/2011  
Zastupitelstvo obce Vlastibořice schvaluje ,,Komunitní plán sociálních služeb regionu 
Turnovsko  na léta 2011 – 2015.  
 
         6 hlasů ano   1 omluven    
 
Ad. 7  
Výsledek výběrového řízení na dodavatele stavebních prací KD Vlastibořice.  
Dne 11.5.2011 od 17.00 hodin  se konalo výběrové řízení na dodavatele stavebních prací : 
Název veřejné zakázky:  
,,Změna užívání a stavební úpravy stávajícího objektu kulturního domu ve Vlastibořicích, 
č.p.26, parcela st.č. 5/1, k.ú. Vlastibořice“. 
Nabídku do stanoveného termínu 11.5.2011 do 16.00 hodin  podaly následující firmy:  

� Astav Group, s.r.o., Raspenavská  26, Liberec 32, 460 02  
� TopDesign Stavby s.r.o., Vlastibořice 64, 463 44 p. Sychrov  
� Regionální stavební, s.r.o. Ostrovského 253/3, Praha Smíchov, 150 00  
� Stavo-Union  stavební společnost s r.o. , V Áleji  23, Jablonec nad Nisou, 466 01  
� Interma a.s., Masarykova 522/12, Liberec 1 , 460 01  

  
Složení členů výběrové komise:  
 
Předseda komise:     Pavel Svačinka  
Místopředseda komise:   Josef Chlupáč  
Členové komise:   Jarmila Lásková Soldátová, Blanka Menclová, Zdeněk Sluka, Pavel Kadlec 
 
Návrh hodnotící komise:  
Komise navrhuje zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 84 zákona 137/2006 Sb. 
z důvodu vhodného zřetele – výše nabídkové ceny.  
 
Do 14 dnů bude vypsáno nové výběrové řízení v upraveném rozsahu prací.  
 
Usnesení č. 19/2011 
Zastupitelstvo obce Vlastibořice rozhodlo  zrušit veřejnou  zakázku malého rozsahu 
VZ20110420/01 ,,Změna užívání a stavební úpravy stávajícího objektu kulturního domu ve 
Vlastibořicích č.p. 26, parcela st.č. 5/1 , k.ú. Vlastibořice:   podle § 84 zákona 137/2006 Sb. z 
z důvodu vhodného zřetele – výše nabídkové ceny.  
 
                         5 hlasů ano  1 zdržel se    1 omluven  
 
Ad. 8  
Technické zázemí sportoviště –využití provozu pro letní sezónu 2011.  
Tak jako v loňském roce bude i letos přes letní sezónu provozováno technické zázemí u 
sportovního areálu ve Vlastibořicích.  
V květnovém obecním zpravodaji byla zveřejněna informace pro zájemce o provozování 
technického zázemí. Zájemci mohou předkládat své nabídky do 23.5.2011 do 12 hodin na 
obecním úřadě.  



Minimální měsíční nájemné činí 1200,- Kč, provoz od 1.6. 2011 do 30.9.2011 se zajištěním 
provozu sportoviště, dohled nad pořádkem a čistotou v areálu.  
 
Ad. 9  
Přidělená dotace na dětské hřiště a klubovnu z programu Podpora obnovy a rozvoje 
venkova.  
Starosta obce oznámil kladné vyřízení žádosti o dotaci na akci: ,,Svět dětí ve Vlastibořicích“.  
Celkové náklady na akci budou činit 382.500 Kč.  Z toho 70 % bude hrazeno z dotace 
267.750 Kč a zbývající 30 % podíl bude uhrazen z rozpočtu obce ( 114.750 Kč).  
Akce se skládá ze dvou částí :   1. zřízení dětského hřiště na Jivině  (300.000 Kč)  
                                                   2. zřízení klubovny pro děti v KD   (82.500 Kč)  
   
 
 
 
---------------------------------------                                         ---------------------------------------- 
Pavel Svačinka – místostarosta                                                 Ing. Martin Beksa – starosta  
 
 
 
 

Ve Vlastibořicích  16.5.2011  
 
 
 
 
 
 

Přílohy :  Rozpočtové opatření č. 1/2011.  
 
 
 
 
 

Ověřovatelé :  Pavel Svačinka, Blanka Menclová  
 
Zapisovatel:    Marcela Najmanová  
 
 
 
   
 
 
 
 
         
 
 
 


