OBEC BOROVNIČKA
zastupitelstvo obce
________________________________________________________
ZÁPIS
o průběhu veřejného zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 24.září 2010 v restauraci č.p.29 v KD
Borovnička.
Přítomni - členové zastupitelstva : p.Jaromír Trejbal, p.Jan Judas
p.Roman Janata, , pí Kateřina Krátká,
pí.Jarmila Švejdová, p. Miroslav Soukup.
- neomluveni: p. Miroslav Jílek
- občané a hosté : dle listiny přítomných (15)
Schválený program zasedání zastupitelstva obce
1.
2.
3.
4.

Finance, plnění předchozích usnesení
Žádost o finanční podporu při budování příjezdové cesty k č.p.160,77 a 75
Žádost o vyjádření k záměru přístavby zádveří na domě č.p.49
Kompakt . Českomoravská reklamní agentura , žádost o finanční příspěvek na
projekt „Sociální automobil“.

Ověřovatelé: Jarmila Švejdová, Jaromír Trejbal
Zapisovatel : Kateřina Krátká
Průběh jednání :

1. Finance, plnění předchozích usnesení
Informace o zůstatcích v pokladně a na běžném účtu obce k 23.9.2010
stav hotovosti v pokladně
23 430,-Kč
stav financí na běžném účtu
2 596 767,-Kč
Starosta informoval, že předpokládaný vývoj příjmové a výdajové části rozpočtu,
odpovídá směru udaném při schválení rozpočtu na rok 2010, nepodaří se však naplnit
příjmovou část za prodané dřevo, a v návaznosti na to ani výdajovou část na práce v lesním
hospodářství. Pan Trejbal v rámci tohoto sdělení rozšířil tuto informaci a oznámil, že
s přihlédnutím na vývoji výkupních cen může dojít do konce roku k případné těžbě za
předpokladu výhodnosti tohoto kroku.V současnosti není nutné těžbu provádět, vyjma
nucené těžby případných napadených stromů.
- starosta sdělil na vědomí ZO, že v období měsíce srpna byla dokončena výstavba ČOV a
zemního filtru pro budovu hasičské zbrojnice č.p.94 o objemu 113 000,-Kč ( dle schváleného
rozpočtu), v současné chvíli se čeká na kolaudační řízení.
-starosta informoval o záměru obnovit obecní studnu na pozemku p.č.141/1 pod obecním
úřadem.Za pomoci pana Ludvíka byla studna nalezena a navýšena o dvě skruže.Osazením
přístřešku nad studnu, která bude sloužit jako veřejně přístupná obecní studna se zavázal pan
Raisner, dokončovací práce na terénu provede obec.
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plnění předchozích usnesení ze dne 25.6.2010
3/3/2010– na základě tohoto usnesení starosta oslovil dopisem starostu obce Horní Brusnice
dne 9.7.2010 datovou schránkou s dotazem na vyčíslení výše stanoveného příspěvku
(5 000,-Kč) – do termínu 1.9.2010, starosta obce horní Brusnice nereagoval na uvedený dotaz,
proto bylo navrženo další projednání žádosti odsunout až po termínu obdržené kalkulace
tohoto příspěvku.
Bod č.1 bez přijatého usnesení

2. Žádost o finanční podporu při budování cesty k nemovitostem č.p.75,77 a
160
Obecnímu úřadu byla v rámci jednání o vybudování přístupové cesty k nemovitostem
č.p.160,77 a 75 a zřízení věcného břemene, žádost na finanční příspěvek na cestu
k uvedeným nemovitostem.
Otevřená ROZPRAVA:
Starosta nastínil možnosti – nakoupit materiál přímo přes obec (rozhrnutí ať provedou
žadatelé sami)
- na základě vyúčtování nákladů stanovit výši příspěvku.
V rámci rozpravy navrhnul pan Soukup nestanovovat přímou výši finanční částky
z důvodu nepředložené kalkulace žadateli, ale podílet se přímou platbou např. na finálním
zásypu cesty. Starosta potvrdil, že skutečně chybí předložená kalkulace a tento návrh
podpořil. Protože nebylo dalších připomínek, či návrhů, starosta předložil návrh usnesení
č.1/4/2010 a po ukončené rozpravě nechal hlasovat.

3. Žádost o vyjádření zastupitelstva obce k záměru přístavby zádveří u
rodinného domu č.p.49
Na základě přijaté žádosti k vyjádření zastupitelstva obce k záměru vybudování přístavby
zádveří u rodinného domu č.p.49, podanou vlastníkem nemovitosti paní Nebeskou,
Čestlická 693/4 Praha, starosta předložil ZO žádost spolu s fotodokumentací již částečně
započaté realizace záměru k vyjádření.
Otevřená ROZPRAVA
Protože nebylo dotazů ani připomínek, přednesen návrh usnesení č. 2/4/2010

4. KOMPAKT – Českomoravská reklamní agentura
Starosta seznámil přítomné zastupitele s přijatou žádostí ze dne 12.7.2010 společnosti
Kompakt – Českomoravská reklamní agentura na zapojení se do projektu Sociální automobil
s určením výše finančního příspěvku. Starosta tuto žádost přečetl a otevřel ROZPRAVU.
Ukončena ROZPRAVA, návrh usnesení č. 3/4/2010
Závěrem jednání po vyčerpání schválených bodů, starosta v krátkosti shrnul uplynulé
volební období, poděkoval zastupitelům obce za příkladnou práci za jejich zodpovědnou
účast na veřejných zasedáních, popřál kandidujícím zastupitelům mnoho úspěchů do voleb a
těm, kteří se kandidovat nerozhodli, popřál mnoho úspěchů v životě.
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Informoval o termínu voleb, kterým je pátek 15. a sobota 16. října a vyzval spoluobčany
k účasti na volbách. Dále sdělil, že v sobotu 2.října 2010 se koná pravidelný sběr
nebezpečných složek komunálního odpadu.
Úplným závěrem poděkoval všem přítomným za účast a čtvrté veřejné zasedání
zastupitelstva obce Borovnička v čase 18:45 hod. ukončil.

Přehled usnesení přijatých zastupitelstvem obce Borovnička na zasedání dne 24.9.2010
1/4/2010

Zastupitelstvo obce svým rozhodnutím souhlasí s podílením se na vybudovaní
přístupové cesty po pozemcích vedených ve ZE p.č.867,869,890/1 a 890/2
( pod hřbitovem) zajištěním finálního povrhu zásypem a uválcováním štěrku
v celé délce cesty na vybudovaném podkladu žadateli.
Hlasování: PRO 6

2/4/2010

Zastupitelstvo obce svým rozhodnutím souhlasí se záměrem přístavby zádveří
u domu č.p.49 ve vlastnictví paní J.Nebeské, Praha dle předloženého návrhu na
žádosti ze dne 21.9.2010 .
Hlasování: PRO 6

3/4/2010

Zastupitelstvo obce svým rozhodnutím souhlasí s finančním příspěvkem na
projekt Sociální automobil ve výši 5000,-Kč
Hlasování: PRO 0 PROTI 1 ZDRŽEL SE 5

V Borovničce dne 2.10.2010

_________________
Roman J a n a t a
starosta obce

___________________
Jaromír T r e j b a l
ověřovatel zápisu
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__________________
Jarmila Š v e j d o v á
ověřovatel zápisu

