OBEC BOROVNIČKA
zastupitelstvo obce
________________________________________________________
ZÁPIS
o průběhu veřejného zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 20.listopadu 2009 v malém sálu Kulturního domu
Borovnička.
Přítomni - členové zastupitelstva : p.Jaromír Trejbal, p.Jan Judas
p.Roman Janata, p.Miroslav Soukup, pí Kateřina Krátká
- omluveni: pí.Jarmila Švejdová, p.Miroslav Jílek
- občané a hosté : dle listiny přítomných (3)
Schválený program zasedání zastupitelstva obce
1. Finance obce
2. Stanovisko k umístění stavby rodinného domu na pozemku p.č.300/6 a 289/3, ve
vlastnictví manželů Valentových, Třebovětice č.p.22
3. Prodej obecního pozemku p.č.1187
4. Přijatá žádost k umístění závory na pozemku p.č.1216, obecní cesta
Ověřovatelé: Miroslav Soukup, Jaromír Trejbal
Zapisovatel : Kateřina Krátká
Průběh jednání :

1. Finance obce
Informace o zůstatcích v pokladně a na běžném účtu obce
stav hotovosti v pokladně k 19.11.2009
10 864,-Kč
stav financí na běžném účtu
2 823 690,-Kč
1a) Dle schválené částky (č.usnesení 8/4/2009 ze dne 25.9.2009) bylo pořízeno
služební vozidlo Citroën Berlingo 1,6 16V rok výroby 2003, celkově za 149 000,-Kč
Z důvodu dovybavení vozidla tažným zařízením a kompletní sadou zimních pneumatik
včetně ráfků, starosta požádal zastupitele obce o souhlas s navýšením schválené částky o
21 000,-Kč.
(Usnesení č. 1/5/2009)
1b) Pořízení nových dveří v hospodě KD do sklepa po násilném vloupání ze dne
5.9.2009 v celkové částce 14 280,-Kč – od firmy Rustol, pan Růžička Borovnice
(Usnesení č.2/5/2009)
1c) Na základě ústně přijaté žádosti nájemců bytu č.p.94 ze dne 2.11.2009. na výměnu
poškozeného sprchového koutu, byla objednána kompletní výměna a zabudování
sprchového koutu u p.Špatného, Instal Borovnice – celkový náklad 11 354,-Kč.
Obkladačské práce provedl pan Čech dle dohody o provedení práce, toho času bytem
Borovnička č.p.186 v celkové částce 600,-Kč.
(Usnesení č.3/5/2009)
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1d) Informování zastupitelstva obce o celkových nákladech na provedených opravách
omítek v hospodě a velkém sále KD.
- hospoda – obnova omítky v severní části pod okny (směrem ke komunikaci) do výše cca
2 m, vstupní chodba - oprava po obou stranách sanační omítkou,
- velký sál – oprava omítky pod okny a stěna sousedící s hospodou po jeviště.
Celkové rozúčtování prací a materiálu v hospodě a velkém sálu KD:
Zednické práce - (Nedomlel, Urban) – 34 150,-Kč
Stavební materiál – 16 196,-Kč ,
parapety - 1 278,-Kč,
police obchod (nad výlohami) – 1 308,-Kč,
Dokončovací práce ( parapety pod okny) – Raisner Borovnice – 5 106,-Kč
2) Stanovisko k umístění stavby rodinného domu na pozemku p.č. 300/6 a 289/3, ve
vlastnictví manželů Valentových
Přijatá žádost ze dne 29.10.2009 o vyjádření k územnímu řízení k umístění novostavby
RD včetně oplocení, zpevněných ploch MČOV, vsakovacích studní a napojení na
inženýrské sítě na pozemcích p.č.300/6,289/3 ve vlastnictví manželů Valentových,
Třebovětice č.p.22.
Starosta informoval o přijaté žádosti k vyjádření zastupitelstva obce k umístění
novostavby RD na pozemcích p.č.300/6 a 289/3 z hlediska urbanistického a předložil
k nahlédnutí projektovou dokumentaci.
(Usnesení č.4/5/2009)
3) Prodej obecního pozemku p.č.1187
Zastupitelstvo obce projednalo přijatou cenovou nabídku ze dne 10.10.2009 paní
Jany Mrštínové bytem U potůčku č.p.614, Liberec na odkoupení pozemku p.č.1187 ve
vlastnictví obce Borovnička v celkové částce 2000,-Kč (cena dle evidence majetku obce
činí 21,-Kč/m2 – celkově 756,-Kč).
Záměr prodeje pozemku odsouhlasilo ZO na svém zasedání dne 25.9.2009 usnesením
č. 2/4/2009, zveřejněným na ÚD (včetně elektronické) od 1.10.2009 do 20.10.2009
(Usnesení č.5/5/2009)
4) Žádost o umístění závory na cestě p.č.1216
Zastupitelstvo obce projednalo přijatou žádost pana Purtíka, pana Keisingera a pana
Martina, vlastníků pozemků nad lakovnou firmy Klempo (Salaš) ze dne 17.11.2009
doručenou Obecnímu úřadu dne 18.11.2009 na umístění závory na obecní cestě
p.č.1216. Zastupitelé se jednoznačně vyslovili proti vybudování závory z důvodů
nepřístupnosti vlastníků dalších pozemků.
(Usnesení č.6/5/2009)
Ukončení jednání zastupitelstva obce přibližně ve 18:30 hod.
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Přehled usnesení přijatých zastupitelstvem obce Borovnička na zasedání dne 20.11.2009
1/5/2009

Zastupitelstvo obce svým rozhodnutím souhlasí s navýšením schválené
částky (dle usnesení č.8/4/2009) na dovybavení vozidla tažným zařízením
a zimními pneumatikami, včetně ráfků celkově o 21 000,-Kč.
Hlasování: 5 PRO

2/5/2009

Zastupitelstvo obce svým rozhodnutím souhlasí s pořízením nových dveří
do sklepa v hospodě KD č.p.29 v celkové částce 14 280,-Kč
Hlasování: 5 PRO

3/5/2009

Zastupitelstvo obce souhlasí s výměnou poškozeného sprchového koutu
v bytě č.p.94 v celkové částce 11 354,-Kč
Hlasování: 5 PRO

4/5/2009

Zastupitelstvo obce svým rozhodnutím souhlasí s umístěním novostavby
rodinného domu dle předložené dokumentace včetně samostatně stojící
garáže na pozemku p.č. 300/6 a 289/3 ve vlastnictví manželů Valentových,
bytem Třebovětice č.p.22.
Hlasování: 5 PRO

5/5/2009

Zastupitelstvo obce podle § 85 písm. a) zákona o obcích souhlasí s
prodejem pozemku p.p.č 1187 o celkové výměře 36 m2 paní Janě
Mrštínové, bytem U potůčku č.p.614 Liberec za nabídnutou celkovou cenu
2000,-Kč učiněnou dne 10.10.2009 a pověřuje starostu sestavením kupní
smlouvy.
Hlasování: 5PRO

6/5/2009

Zastupitelstvo obce svým rozhodnutím souhlasí s umístěním závory na
obecní cestě p.č.1216 nad lakovnou firmy Klempo na náklady žadatelů a
podmiňuje si založení klíče na obecním úřadě z důvodu umožnění průjezdu
dalším vlastníkům ostatních pozemků.
Hlasování: 0 PRO 4 PROTI 1 ZDRŽEL

V Borovničce dne 23.11.2009

_________________
Roman J a n a t a
starosta obce

___________________
Jaromír T r e j b a l
ověřovatel zápisu
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__________________
Miroslav S o u k u p
ověřovatel zápisu

