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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. 2. 2023 
 
 

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 výsledku inventarizace za rok 2022 

5. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Oprava mostku ve Slavíkově“ z dotačního programu 

Program obnovy venkova, který vyhlásil Liberecký kraj a schválení vyčlenění finančních 

prostředků na tento projekt 

6. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Sportovně kulturní areál s technickým zázemím obce 

Vlastibořice“ 

7. Schválení opravy Dětského hřiště ve Vlastibořicích 

8. Schválení záměru „Revitalizace studánky v místní části Sedlíšťka“ 

9. Schválení darovací smlouvy o přijetí finančního daru 

10. Ostatní informace z obce a diskuze 

11. 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. 1/2023 

                                          

Ad. 2 

Kontrola usnesení z posledního zasedání 

Přijatá usnesení č. 72/2022 ( RO č. 8/2022 – zveřejněno), č. 73 a 74/2022 (zmocnění starostky a 

pravidla rozpočtového provizoria), č. 75/2022 (OZV o místním poplatku k TDO – zveřejněno  ve 

Sbírce právních předpisů, na webových stránkách obce a ve Zpravodaji č. 4/2022)  

 

Ad. 3 

Ekonomika a rozpočet 

 
Výsledky hospodaření k 31.12.2022 
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Daňové příjmy.............. 6 479 165,81 Kč 

Nedaňové příjmy...........1 670 807,86 Kč 

Kapitálové příjmy....……… 172 700 Kč 

Přijaté transfery.............1 869 475,81  Kč 

 

Příjmy celkem................ 10 192 149,48 Kč 

 

Běžné výdaje.................... 7 691 796,15  Kč 

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

 

Výdaje celkem................. 7 724 345,15 Kč 

 

Zůstatek na běžných účtech činil k 31.12.2022.......................6 165 277,48 Kč 

Zůstatek na účtu obce ČNB činil.............................................   258 474,07 Kč 

 

Výsledek hospodaření obce Vlastibořice za rok 2022 je 1 589 368,62 Kč. 

 

 

Vnitřní směrnice č. 2/2023 k určení pravomocí k rozpočtovým opatřením 

 

v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů kompetenci starostce obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření 

v následujícím rozsahu: 

do výše 100.000,- Kč včetně měsíčně v závazných ukazatelích (dle schváleného rozpočtu) a 

v případech, kdy se nezvyšuje celkový objem příjmů ani výdajů, dále v případech zapojení transferů 

do rozpočtu, mimořádných událostí, havárií a odvrácení škod na majetku a dále k úhradě pokut a 

penále. 

 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo vnitřní směrnici č. 2/2023 k určení pravomocí 

k rozpočtovým opatřením. 

PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 

         6       0        0 

Přijaté usnesení č. 2/2023 

Směrnice 2/2023 je přílohou tohoto zápisu. 

 

Ad. 4 

Schválení výsledku inventarizace za rok 2022 

 

Dle „Plánu inventur na rok 2022“ ze dne 23. 11. 2022 byly zahájeny činnosti inventarizační komise 

24. 11. 2022 a ukončeny dne 21. 1. 2023. 

 

Zastupitelstvo obce Vlastibořice bere na vědomí výsledky inventarizace majetku a závazků sestavené 

ke dni 31. 12. 2022 a s výsledky souhlasí. 

PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 

         6            0                   0 

Přijaté usnesení č. 3/2023 
Inventarizační zpráva a zápis je přílohou tohoto zápisu. 
 

 

 



3 

 

Ad. 5 

Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Oprava mostku ve Slavíkově“ z dotačního 

programu Program obnovy venkova, který vyhlásil Liberecký kraj a schválení vyčlenění 

finančních prostředků na tento projekt 

 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci na projekt „Oprava mostku přes 

řeku Mohelku“ z dotačního programu Program obnovy venkova, který vyhlásil Liberecký kraj v 

01/2023 a schvaluje vyčlenění finančních prostředků na tento projekt ve výši 300 tisíc Kč. V souladu 

s tím, pověřuje starostku obce k podání žádosti o dotaci. 

PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 

         6             0                   0 

Přijaté usnesení č. 4/2023 

 

 

Ad.6 

Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Sportovně kulturní areál s technickým zázemím 

obce Vlastibořice“ 

 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci na projekt „Sportovně kulturní areál 

s technickým zázemím obce Vlastibořice“ a schvaluje vyčlenění finančních prostředků na tento projekt 

z rozpočtu obce. V souladu s tím, pověřuje starostku obce k podání žádosti o dotaci. 

PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 

         6             0                   0 

Přijaté usnesení č. 5/2023 

 

Ad.7 

Schválení opravy dětského hřiště ve Vlastibořicích 

 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo opravu dětského hřiště ve Vlastibořicích, zároveň schvaluje 

vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu obce ve výši 300 tisíc a pověřuje starostku obce k podání 

žádosti o dotaci. 

 

PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 

         6               0                   0 

Přijaté usnesení č. 6/2023 

 

Herní prvky na dětském hřišti jsou už pro naše děti nebezpečné, proto se zastupitelstvo rozhodlo o 

jejich výměně. Byly osloveny dvě firmy – TR Antoš Turnov a Hřiště hrou Turnov. Zastupitelstvo obce 

na svém příštím zasedání obě nabídky posoudí a vybere pro obec nejvýhodnější.  

 

Ad. 8 

Schválení záměru „Revitalizace studánky v místní části Sedlíšťka“ 

 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo záměr „Revitalizace studánky v místní části Sedlíšťka“. 

PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 

         6            0                   0 

Přijaté usnesení č. 7/2023 
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Studánka se nachází na pozemku p. č. 823 k. ú. Vlastibořice. Záměrem je studánku vyčistit, obezdít a 

vybudovat nový přístup k ní. 

 

Ad. 9 

Schválení darovací smlouvy o přijetí finančního daru 

 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo přijetí finančního daru 20 tisíc Kč od pana Petra Turka a 

pověřuje starostku obce k podepsání darovací smlouvy. 

PRO:     PROTI:        ZDRŽEL SE: 

         6             0                   0 

Přijaté usnesení č. 8/2023 
Návrh darovací smlouvy je přílohou tohoto zápisu. 

 

Finanční dar bude použit na pořízení nového herního prvku na dětské hřiště ve Vlastibořicích. 

 

Ad. 10 

Ostatní informace z obce a diskuze 

 Kulturní akce na jaře 

 Příprava nového zpravodaje 

 Svoz bio odpadu – svoz větví je zatím nejistý, pan Škréta mi dá do dubna vědět, zda bude i 

nadále přijímat větvě. Tráva a ostatní bio odpad je v pohodě, ale neví co dál s větvemi. 

 Na autobusové zastávce ve Vlastibořicích vznikla tzv. kniho budka, kdy si občané mohou vzít 

knihu a i naopak darovat. 

 V průběhu měsíce února bude zveřejněn návrh rozpočtu obce na rok 2023 

 

 

Diskuze: 

 

Ad. 11 

Závěr 
Starostka poděkovala veřejnosti za účast a připomínky. 

 

 

Ve Vlastibořicích 15. 2. 2023 

                   

 

 

           

Dušan Koutník, místostarosta                                               Jana Hartlová, starostka 

 

 

 

Zapisovatel:    Hana Ledabylová 

 

Ověřovatelé:   Markéta Václavíková 

  Petr Tomsa 

   


