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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. 12. 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. Schválení nové OZV o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 

5. Ostatní informace z obce a diskuze 

6. Závěr  

 

Ad. 1 

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

Zapisovatelem byla zvolena Hana Ledabylová, ověřovateli Markéta Václavíková, Petr Tomsa 

 

Zastupitelstvo obce schválilo program jednání. 

PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 

         6       0        0 

Přijaté usnesení č. 71/2022 

                                          

Ad. 2 

Kontrola usnesení z posledního zasedání 

Přijatá usnesení č. 62/2022 ( RO č. 7/2022 – zveřejněno), č. 64 a 65/2022 (inventarizace - probíhá), č. 

66/2022 (OZV ke školskému spádovému obvodu – zveřejněno), č. 67/2022 (Plán rozvoje sportu – 

zveřejněn), č. 68/2022 (prodej akcií – smlouva podepsaná, peníze na účtu) 

 

Ad. 3 

Ekonomika a rozpočet 

 
Výsledky hospodaření k 30.11.2022 

 
Daňové příjmy.............. 5 791 288,79 Kč 

Nedaňové příjmy...........1 498 886,07 Kč 

Kapitálové příjmy....……… 172 700 Kč 

Přijaté transfery.............1 837352,81  Kč 

 

Příjmy celkem................ 9 300 227,67  Kč 

 

Běžné výdaje.................... 7 233 957,85  Kč 



2 

Kapitálové výdaje...........................32 549 Kč 

 

Výdaje celkem................. 7 266 506,85 Kč 

 

Zůstatek na běžném účtu činil k 30.11.2022.......................5 764 445,37 Kč 

Zůstatek na účtu obce ČNB činil............................................236 362,67 Kč 

 

Rozpočtové opatření 8/2022 

Rozpočtové opatření zapojuje do rozpočtu výnos z prodeje akcií společnosti FinReal a.s., příjmy 

z doplatků za vyúčtování služeb v bytech, platby od spol. EKO-KOM a podíl obce na daňových 

příjmech z DPH.  

 

Příjmy: 218 500 Kč 

Výdaje: 218 500 Kč 

Financování :0 Kč 

 

PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 

         6       0        0 

Přijaté usnesení č. 72/2022 

Rozpočtové opatření č. 8/2022 je přílohou tohoto zápisu. 

 

Zmocnění starostky 

Zastupitelstvo obce zmocňuje starostku obce k provedení posledního rozpočtového opatření roku 

2022 v případě, že: 

1) obec obdrží dotaci ke konci roku 2022 a dalším potřebným úpravám rozpočtu bez změny 

objemu rozpočtu včetně přesunů mezi paragrafy.  

2) Dále pokud by se jednalo o výdaje nutné k odvrácení (zmírnění) škod na majetku či zdraví, 

výdaje na základě pravomocného rozhodnutí, výdaje u kterých by prodlení způsobilo škodu 

(např. platba daní, pokut, penále apod.). V tomto případě lze měnit i objem rozpočtu. 

 

PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 

                       6         0                    0  

Přijaté usnesení č. 73/2022 

 

 

Pravidla rozpočtového provizoria 

Zastupitelstvo obce schválilo pravidla rozpočtového provizoria na 1. čtvrtletí roku 2023. Čerpání 

běžných výdajů ve výši 25 % rozpočtu roku 2022 s povoleným dofinancováním akcí zahájených 

v roce 2022 a dále lze v rámci rozpočtového provizoria: 

a) hradit závazky ze smluv uzavřených do 31.12. předchozího roku,  

b) zapojit příjmy a realizovat výdaje u projektů (spolu)financovaných z dotace (týká se rovněž 

dotace na volby), 

c) realizovat výdaje na základě finančního vypořádání transferů, vratky a odvody dotací, 

d) realizovat výdaje nutné k odvrácení (zmírnění) škod na majetku či zdraví, výdaje na základě 

pravomocného rozhodnutí, výdaje u kterých by prodlení způsobilo škodu (např. platba daní, 

pokut, penále apod.). 

 

PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 

                       6         0                    0  

Přijaté usnesení č. 74/2022 
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Ad. 4 

Schválení nové OZV o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za 

odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. 

PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 

         6             0                     0 

Přijaté usnesení č. 75/2022 

Návrh OZV je přílohou tohoto zápisu. 

 

Nová OZV se schvaluje z důvodu zdražení služeb svozové firmy SKS Jablonec nad Nisou. V letošním 

roce  byla cena za 1 litr komunálního odpadu 0,70 Kč. V příštím roce to bude 0,80 Kč. Nový ceník je 

přílohou OZV. 

 

Ad. 5 

Ostatní informace z obce a diskuze 

 vizualizace návrhu nového sportovního areálu bude zveřejněna v novém čísle Zpravodaje 

 příprava voleb prezidenta republiky – volby se uskuteční v tyto termíny: 1. kolo 13. 1. a 14. 1. 

2023, případné 2. kolo 27. 1. a 28. 1. 2023 

 

Diskuze: 

Paní Brožová vznesla dotaz ke Změně ÚP, konkrétně, zda bude další veřejné projednávání a jaký je 

nyní postup. Pan Pánek informoval, že nyní MÚ Turnov vyhodnocuje připomínky a poté se ZO sejde 

na pracovní schůzce se zpracovatelem a domluví se na dalším postupu. 

 

Ad. 6 

Závěr 
Starostka poděkovala veřejnosti za účast a připomínky, popřála krásné Vánoce a šťastný Nový rok 

2023. 

 

 

Ve Vlastibořicích 14. 12. 2022 

                   

 

 

           

Dušan Koutník, místostarosta                                               Jana Hartlová, starostka 

 

 

 

Zapisovatel:    Hana Ledabylová 

 

Ověřovatelé:   Markéta Václavíková 

  Petr Tomsa 

   


