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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 14. 9. 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 zpracovatele pasportu hřbitovů v majetku obce Vlastibořice 

5. Cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace pro sběrný dvůr, zpevněné plochy 

sportovního areálu a kulturního domu 

6. Nákup pozemku p. č. 709/4 k. ú. Vlastibořice 

7. Schválení dohody o vytvoření školského spádového obvodu základní školy s obcí Kobyly 

8. Věcná břemena SVS a. s. 

9. Mikroregion Jizera  

10. Ostatní informace z obce a diskuze 

11. Závěr  

 

 

Ad. 1 

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

Zapisovatelem byla zvolena Hana Ledabylová, ověřovateli Blanka Menclová, Vojtěch Pánek 

Zastupitelstvo obce schválilo upravený  program dnešního jednání. 

Zařazení bodu  č. 9 Mikroregion Jizera 

 

 

PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 

         5       0        0 

Přijaté usnesení č. 29/2022 

                                          

 

Ad. 2 

Kontrola usnesení z posledního zasedání 

Přijatá usnesení č. 25/2022 (RO č. 4/2022 - zveřejněno), usnesení č. 26/2022 ( smlouva o dílo na akci 

Oprava mostku přes řeku Mohelku – podepsaná, zveřejněná), usnesení č. 27/2022 (VŘ na zhotovitele 

Pasportu hřbitovů – zveřejněno), usnesení č. 28/2022 (darovací smlouva obci Radimovice – finance 

na dětský den předány). 
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Ad. 3 

Ekonomika a rozpočet 

 
Výsledky hospodaření k 31.8.2022 

 
Daňové příjmy.............. 4 265 965,51 Kč 

Nedaňové příjmy...........1 052 220,50 Kč 

Kapitálové příjmy....…………57.200 Kč 

Přijaté transfery.............. 1 665 045,8  Kč 

 

Příjmy celkem................ 7 040 431,82  Kč 

 

Běžné výdaje.................... 4 811 823,63  Kč 

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

 

Výdaje celkem................. 4 811 823,63 Kč 

 

Zůstatek na běžném účtu činil k 31. 8. 2022.......................6 031 213,34 Kč 

Zůstatek na účtu obce ČNB činil............................................154 092,20 Kč 

 

Rozpočtové opatření 5/2022 

Rozpočtové opatření zapojuje do rozpočtu dotace na hospodaření v lesích, daňové příjmy a dotaci na 

volby do obecního zastupitelstva a senátu PČR. Další změny a úpravy rozpočtu se týkají pořízení 

nového obecního mobiliáře a aktuálních oprav a provozních výdajů obce. 

 

Příjmy: 238 729,95 Kč 

Výdaje: 238 729,95 Kč 

Financování :0 Kč 

 

PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 

         5       0        0 

Přijaté usnesení č. 30/2022 

 

 

 

Ad. 4 

Vyhlášení vítěze výběrového řízení na zpracovatele pasportu hřbitovů v majetku obce 

Vlastibořice 

Zastupitelstvo obce na doporučení hodnotící komise schválilo vítěznou nabídku  výběrového řízení na 

zpracovatele pasportu hřbitovů v majetku obce Vlastibořice, a pověřuje starostku k podepsání smlouvy 

s Pavlem Vašíčkem (firma České hřbitovy). 
PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 

         5               0                   0 

Přijaté usnesení č. 31/2022 

Návrh smlouvy je přílohou tohoto zápisu. 

 

Ad.5.  

Cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace pro sběrný dvůr, zpevněné plochy 

sportovního areálu a kulturního domu 
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a) Zastupitelstvo posoudilo a schvaluje cenovou nabídku 223 850 Kč, na zpracování projektové 

dokumentace pro sběrný dvůr a zpevněné plochy sportovního areálu od firmy ACTIV 

PROJEKCE. 

PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 

         5       0        0  

Přijaté usnesení č. 32/2022 

 

b) Zastupitelstvo posoudilo a schvaluje cenovou nabídku 85 000 Kč, na zpracování projektové 

dokumentace pro kulturní dům od Ing. Jitky Macákové. 

PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 

         5       0        0 

Přijaté usnesení č. 33/2022 

 

 

Ad. 6 

Nákup pozemku p. č. 709/4 k. ú. Vlastibořice 

Zastupitelstvo obce schválilo nákup pozemku p. č. 709/4 k. ú. Vlastibořice o výměře 95 m2 za 4 750,- 

Kč, kdy cena za 1 m2 činí 50,- Kč, a pověřuje starostku obce k podepsání kupní smlouvy s majitelem 

pozemku J. T. 

PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 

         5              0                   0 

Přijaté usnesení č. 34/2022 

Návrh kupní smlouvy je přílohou tohoto zápisu. 

 

Ad. 7 

Schválení dohody o vytvoření školského spádového obvodu základní školy s obcí Kobyly 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo dohodu o vytvoření školského spádového obvodu základní 

školy s obcí Kobyly a pověřuje starostku obce k podepsání smlouvy. 

PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 

         5       0        0 

Přijaté usnesení č. 35/2022 

Návrh dohody je přílohou tohoto zápisu. 

 

Ad. 8 

Věcná břemena SVS a. s. 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo způsob oceňování věcných břemen podle aplikace E-

břemeno + 20% bonifikace, přičemž minimální cena VB je stanovena na 2 000 Kč a výše bonifikace 

je max. 20 000 Kč za jedno věcné břemeno, mezi obcí Vlastibořice a Severočeskou vodárenskou 

společností a.s. 

PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 

         5        0        0  

Přijaté usnesení č. 36/2022 

 

Ad.9 

DSO Mikroregion Jizera 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vlastibořice 

v rámci spoluúčasti na projektu „Zvýšení kvality života v obcích MR Jizera“ ve výši 82 845 Kč a 

pověřuje starostku obce k podepsání smlouvy. 

PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 

         5       0        0  
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Přijaté usnesení č. 37/2022 
Smlouva je přílohou tohoto zápisu. 

 

Ad. 10 

Ostatní informace z obce a diskuze 

 Volby do ZO a 1. kolo senátních voleb se uskuteční 23. 9. a 24. 9. 2022, případné 2. kolo se 

uskuteční 30. 9. 2022 a 1. 10. 2022. 

 Veřejné projednání Změny ÚP proběhne 9. 11. 2022 od 17 hod na sále KD 

 Mobiliář 

 Tubusy s reflexními nálepkami na turistických tabulích 

 Dětský den s myslivci 

 

Diskuze: 

 Paní Brožová Lenka – sdělila zastupitelům, že polní cesta do Hlubočice je ošetřena chemicky 

proti plevelům, a poprosila o znovu vyměření cesty, nejlépe do 10 dnů, aby okolní pole mohla 

být oseta ozimem. Starostka se spojí s paní geodetkou Kašťákovou a domluví nové vyměření 

cesty. 

 Pan Szuma – obvinil obec, že obecní cesta na p. č. 193/1 zamokřuje pozemek jeho družky.  

 

 

Ad.11 

Závěr 
Starostka poděkovala dosluhujícím zastupitelům za jejich čtyřletou práci pro obec a veřejnosti za účast 

a připomínky. 

 

 

Ve Vlastibořicích 14. 9. 2022 

                   

 

 

 

 

 

           

Dušan Koutník, místostarosta                                               Jana Hartlová, starostka 

 

 

 

Zapisovatel:    Hana Ledabylová 

 

Ověřovatelé:   Blanka Menclová 

  Vojtěch Pánek 

   

 


