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OBEC VLASTIBOŘICE 

Vlastibořice 23, 463 44 | info@vlastiborice.cz | www.vlastiborice.cz | Tel.: +420485 146 025 
 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice ze dne 15. 6. 2022 
 
 

Přítomni: zastupitelé obce viz prezenční listina – příloha č. 1 

 
Program:  

1. Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatelů, schválení programu jednání 

2. Kontrola usnesení z posledního zasedání 

3. Ekonomika a rozpočet 

4. Vyhlášení vítěze výběrového řízení na dodavatele akce „Oprava mostku přes řeku Mohelku 

v místní části Slavíkov“ 

5. Pasport hřbitovů 

6. Schválení darovací smlouvy obci Radimovice 

7. Pozemkové úpravy 

8. Ostatní informace z obce a diskuze 

9. Závěr  

 

Ad. 1 

Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatelů 
Starostka obce přivítala přítomné a hosty. 

Zapisovatelem byla zvolena Hana Ledabylová, ověřovateli Blanka Menclová, Markéta Václavíková 

Zastupitelstvo obce schválilo upravený  program dnešního jednání. 

Vyjmutí bodu  č. 7 Pozemkové úpravy z dnešního projednávání. 

 

PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 

         5       0        0 

Přijaté usnesení č. 22/2022 

                                          

 

Ad. 2 

Kontrola usnesení z posledního zasedání 

Přijatá usnesení č. 13/2022 (RO č. 3/2022 - zveřejněno), usnesení č. 14/2022 (oprava místních 

komunikací – akce proběhla ve dnech 10. a 11. 5.), usnesení č. 15/2022 (dotace na kulturní akce – 

darovací smlouvy a finanční prostředky pro dvě žádosti odevzdány, na akci Slavnosti v Sedlíšťkách 

bude smlouva a finanční obnos připraven v 08/2022), usnesení č. 16/2022 (VŘ vyhlášeno, VK vybrala 

dodavatele, dnes budeme schvalovat smlouvu o dílo), usnesení č. 17/2022 (VŘ na pronájem TZ ve 

Vlastibořicích – nikdo se nepřihlásil), usnesení č. 18/2022 ( Linka bezpečí – finance odeslány). 

 

 

Ad. 3 

Ekonomika a rozpočet 

 

Výsledky hospodaření k 31. 5. 2022  
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Daňové příjmy.............. 2 254 458,84 Kč 

Nedaňové příjmy..............687 695,12 Kč 

Kapitálové příjmy....…………57 200 Kč 

Přijaté transfery.................586 003,66 Kč 

 

Příjmy celkem................3 585 357,62 Kč 

 

Běžné výdaje...................2 609 786,25 Kč 

Kapitálové výdaje...............................0 Kč 

 

Výdaje celkem.................2 609 786,25 Kč 

 

Zůstatek na běžném účtu činil k 31.5.2022.........................4 031 944,87 Kč 

Zůstatek na účtu obce ČNB činil k 31.5.2022........................870 089,72 Kč 

 

Účetní závěrka za rok 2021 

 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo účetní závěrku za rok 2021 obce Vlastibořice sestavenou 

k rozvahovému dni 31. 12. 2021 bez výhrad. 

PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 

            5          0                       0 

Přijaté usnesení č. 23/2022. 

Účetní výkazy jsou přílohou tohoto zápisu 

 

Schválení Závěrečného účtu za rok 2021 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření 

obce Vlastibořice za rok 2021 

 

Návrh „Závěrečného účtu za rok 2021“ spolu se „Zprávou o přezkoumání hospodaření obce 

Vlastibořice za rok 2021“ byl zveřejněn na úřední desce i na el. úřední desce obce dne 13.4.2022. 

Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kontroly Mgr. Gabriela 

Lešáková – dílčí přezkoumání bylo vykonáno dne 1. 11. 2021 a závěrečné přezkoumání bylo vykonáno 

dne 23.3.2022. Celé znění Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce bylo zveřejněno na 

úřední desce a elektronické úřední desce dne 13. 4. 2022. 

 

Výsledky přezkoumání: 

Při přezkoumání hospodaření obce Vlastibořice za rok 2021 nebyly zjištěny chyby ani nedostatky. 

 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Závěrečný účet za rok 2021 spolu se Zprávou o výsledku 

přezkoumání hospodaření obce Vlastibořice za rok 2021 bez výhrad. 

 

PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 

         5               0                       0 

Přijaté usnesení č. 24/2022 

Závěrečný účet obce za rok 2021 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vlastibořice za 

rok 2021 je součástí tohoto zápisu. 
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Rozpočtové opatření 4/2022 

Rozpočtové opatření zapojuje do rozpočtu platby za nouzové ubytování uprchlíků od Libereckého 

kraje, které pokryjí náklady na ubytování válečných uprchlíků v KD a v DPS. Dále zapojuje 

příspěvek ze SR ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu a dotaci na veřejně prospěšné 

práce. 

 

Příjmy: 200 333,36 Kč 

Výdaje: 200 333,36 Kč 

Financování :0 Kč 

 

PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 

         5       0        0 

Přijaté usnesení č. 25/2022 

 

 

 

Ad. 4 

Vyhlášení vítěze výběrového řízení na dodavatele akce „Oprava mostku přes řeku Mohelku 

v místní části Slavíkov“ 
Zastupitelstvo obce na doporučení hodnotící komise schválilo vítěznou nabídku  výběrového řízení na 

dodávku „Oprava mostku přes řeku Mohelku v místní části Slavíkov“ a pověřuje starostku k podepsání 

smlouvy o dílo s panem Daliborem Kašpárkem. 
PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 

         5            0                   0 

Přijaté usnesení č. 26/2022 

Návrh smlouvy je přílohou tohoto zápisu. 

 

Ad. 5 

Pasport hřbitovů 

Zastupitelstvo obce vyhlašuje výběrové řízení na zhotovitele pasportu hřbitovů ve Vlastibořicích a 

v Jivině.   

PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 

         5            0                   0 

Přijaté usnesení č. 27/2022 

Vyhlášení VŘ na zhotovitele pasportů hřbitovů je přílohou tohoto zápisu. 

 

Ad. 6 

Schválení darovací smlouvy obci Radimovice 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo finanční příspěvek ve výši 3000 Kč obci Radimovice na 

dětskou akci Pohádkové vítání prázdnin. 

PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 

         5       0        0 

Přijaté usnesení č. 28/2022 

Návrh darovací smlouvy je přílohou tohoto zápisu. 

 

Ad. 7 

Ostatní informace z obce a diskuze 

 Poplatky za odpady a psa  - do 30. 6. 2022 

 Silnice LK opravují odvodňovací kanály podél silnic 

 Nový mobiliář je objednaný – čekací lhůta 3 – 4 měsíce 
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 Nové turistické info tabule 

 Ceník pronájmů nebytových prostor:  

TZ Vlastibořice – 1 den 500,- Kč 

TZ Jivina - 1 den 500,- Kč 

Sál KD – 1000,- Kč 

 Pronájem lavicových setů – 1 set 100,- Kč 

 

Diskuze: 

Lukáš Pudil upozornil, že není dohraný pingpongový turnaj a rád by na podzim všechny účastníky 

znovu pozval. Vybrané peníze za startovné věnuje obci a ta pořídí na sál KD nový pingpongový stůl. 

 

Ad.8 

Závěr 
Starostka poděkovala všem za účast a připomínky. 

 

 

Ve Vlastibořicích 15. 6. 2022 

                   

 

 

 

 

 

           

Dušan Koutník, místostarosta                                               Jana Hartlová, starostka 

 

 

 

Zapisovatel:    Hana Ledabylová 

 

Ověřovatelé:   Blanka Menclová 

  Markéta Václavíková 

   

 


