OBEC BOROVNIČKA
zastupitelstvo obce
________________________________________________________
ZÁPIS
o průběhu veřejného zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 26.června 2009 v restauraci Kulturního domu
Borovnička.
Přítomni - členové zastupitelstva : p.Jaromír Trejbal,p.Miroslav Jílek
p. Jan Judas, pí.Jarmila Švejdová,p.Roman Janata
- omluven: p.Miroslav Soukup
- občané a hosté : dle listiny přítomných (13)
Schválený program zasedání zastupitelstva obce
1. Finance obce, plnění předchozích usnesení
2. Závěrečný účet obce
3. Samostatná působnost:
a) novela OZV 1/2009 o volném pohybu psů v obci
b) přijatá žádost na odkoupení části obecního pozemku p.č.288/5 v délce 22m po
jeho západní hranici
c) přijatá žádost na odkoupení obecního pozemku p.č.1187v druhu ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 36m2
d) návrhy, připomínky
Ověřovatelé: Jarmila Švejdová, Jaromír Trejbal
Zapisovatel : Kateřina Krátká
Průběh jednání :

1. Finance obce, plnění předchozích usnesení
stav hotovosti v pokladně k 24.6.2009 - 9 506,-Kč
stav financí na běžném účtu
- 3 243 120,-Kč
a) vývoj financí – příjmy, poplatky k 31.5.2009
pohledávky za poplatky ze psa – 80,-Kč (2 poplatníci)
pohledávky za poplatky za odpady

celkem – 7 775,-Kč
z toho vymáhané částky – 4 295,-Kč
platby rozdělené do dvou splátkových období – únor, září - 3 480,-Kč

vodné za odebranou vodu – 0,00-Kč
splátky za dlužné nájemné – Čedík Jiří – 6 930,-Kč
finanční příspěvek na opravu kostela z farnosti Pecka ve výši 10 000,- Kč
(+15 000,- proplacena dodavateli faktura na pořízení střešní krytiny)
celková částka finančního příspěvku – 25 000,-Kč
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-

příjmy z prodeje movitého a nemovitého majetku škola v přírodě
celkem 1 600 000,-Kč.

b) vývoj financí –hlavní výdaje k projednání
• pořízení okenních výloh v obchodě č.p.29 – není vystavena faktura
• pořízení pojezdové sekačky pro údržbu veřejné zeleně – 11 990,-Kč
(usnesení 1/3/2009)
• nakoupení 10 ks nových svítidel pro veřejné osvětlení – 27 970,-Kč
(usnesení 2/3/2009)
• částečná oprava nejvíce poškozených částí střechy na kostele – schválené
rozpočtové výdaje zastupitelstvem obce
faktura vystavena na částku 34 000,-Kč ( 10 000,-Kč farnost Pecka )
c) plán dalších prací
• opálení a nátěr oken a dveří v malém sále, výměna poškozených,
pokračování s údržbou velkého sálu, malování …
• vybudování přístupového chodníku k brance hřbitova
• vybudování chodníku pro bezbariérový přístup k budově Oú
• oprava komunikace na Klebš – čeká se na dodání materiálu
• vypracovaná nabídka na základě poptávky na výměnu oken na budově obecního
úřadu

2. Závěrečný účet obce
-

seznámení se zněním závěrečné zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2008 ,zveřejněn na ÚD od 10.6.2009 do 29.6.2009 spolu se závěrečným účtem obce za
rok 2008
(usnesení 3/3/2009)

3. Samostatná působnost
a) návrh novely OZV 1/2009 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a o
zajištění a udržování čistoty veřejných prostranství v souvislosti s chovem psů v obci
Borovnička.
- dle připomínkování oddělením dozoru a kontroly veřejné správy
Ministerstva vnitra, novelizovat OZV 1/2009
- návrh vymezení veřejných prostor v obci stanovujících omezení volného pohybu psů
Obecně závaznou vyhláškou 2/2009 a její přílohou
(usnesení 4/3/2009)
b) přijatá žádost na odkoupení části obecního pozemku p.č.288/5 v délce 22m po
jeho západní hranici o přibližné výměře 588m2 – p.Cerman Borovnička č.p.186,
(usnesení 5/3/2009)
c) přijatá žádost na odkoupení obecního pozemku p.č.1187 v druhu ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 36m2 – paní Mrštínová Liberec 614
(usnesení 6/3/2009)
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d) návrh na výměnu oken na budově obecního úřadu – představení cenových nabídek
firmy Vekra a Kinghouse.
(usnesení 7/3/2009)
-

informace pro občany ohledně přistaveného kontejneru na objemný domovní odpad

-

projednání možnosti poskytnutí finančního příspěvku panu Pavlu Auersvaldovi
Borovnička 93 na opravu soch v katastru obce Borovnička.
(bez usnesení, doporučení zastupitelstva obce oslovit pana Auersvalda o vyčíslení
nákladů na provedených opravách soch, projednání na příštím zasedání ZO).

Ukončení jednání zastupitelstva obce přibližně v 19:05 hod.

Přehled usnesení přijatých zastupitelstvem obce Borovnička na zasedání dne 26.6.2009
1/3/2009

Zastupitelstvo obce svým usnesením souhlasí s pořízením pojezdové sekačky
na údržbu veřejné zeleně v celkové částce 12 000,-Kč
Hlasování: 6 PRO

2/3/2009

Zastupitelstvo obce svým usnesením souhlasí s pořízením 10ks nových
svítidel pro obnovu veřejného osvětlení v celkové částce 28 000,-Kč
Hlasování: 6 PRO

3/3/2009

Zastupitelstvo obce podle § 84 odst. 2 písm. b), zákona o obcích schvaluje
závěrečný účet obce za rok 2008 ve smyslu ustanovení § 17 odst. 7 písm. a)
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – vyslovuje souhlas s
hospodařením obce v roce 2008 s v ý h r a d a m i a podle § 43 zákona o
obcích a § 13 odst.1 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazku obcí přijímá opatření k nápravě
nedostatků zjištěných při přezkoumávání hospodaření obce za rok 2008 uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumávání hospodaření ze dne 28.1.2009
pověřuje starostu:
k zjednání nápravy a odstranění ve zprávě uvedených nedostatků,
vyjádřením nesouhlasu v podaném sdělení Krajskému úřadu Královéhradeckého
kraje s uvedeným zápisem ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2008, kde je chybně uvedeno, že obec vykazuje schodek rozpočtového
hospodaření ve výši 470,27 tis. Jak vyplývá ze zveřejněného závěrečného účtu
obce Borovnička za rok 2008, obec hospodaří s přebytkem ve výši 470,27 tisKč.
Hlasování: 6 PRO

4/3/2009

Zastupitelstvo obce podle usnesení § 84 odst. 2 písm. h) zákona o obcích
schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.2/2009, kterou se mění obecně závazná
vyhláška č.1/2009,o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a o
zajištění a udržování čistoty na veřejném prostranství v souvislosti s chovem
psů v obci Borovnička.
Hlasování: 5 PRO 0 PROTI 1 ZDRŽEL
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5/3/2009

Zastupitelstvo obce podle § 85 ,písm. a) zákona o obcích nesouhlasí se
zveřejněním záměru prodat část pozemkové parcely vedené v KN p.p.č.288/5
vedené v druhu pozemku zahrada v přibližné výměře 588m2
(z celkové výměry 1032m2)

6/3/2009

Zastupitelstvo obce svým rozhodnutím odkládá projednání přijaté žádosti ze
dne 20.6.2009 na zveřejnění záměru prodeje obecního pozemku p.č.1187,
pověřuje starostu do příštího zasedání podat upřesňují informace ohledně
zajištění přístupu na okolní pozemky v případě prodeje, tak aby nebyla
omezena práva vlastníků těchto pozemků.
Hlasování: 6 PRO

7/3/2009

Zastupitelstvo obce svým rozhodnutím souhlasí s pořízením a výměnou oken
na budově obecního úřadu dle přijaté cenové nabídky firmy Kinghouse, s.r.o.
Praha, prodejní centrum Jičín v celkové částce 70 000,-Kč

V Borovničce dne 29.6.2009

_________________
Roman J a n a t a
starosta obce

___________________
Jarmila Š v e j d o v á
ověřovatel zápisu

Strana 4

__________________
Jaromír T r e j b a l
ověřovatel zápisu

