OBEC BOROVNIČKA
zastupitelstvo obce
________________________________________________________
ZÁPIS
o průběhu veřejného zasedání zastupitelstva
obce konaného dne 28.ledna 2011 v restauraci KD Borovnička, č.p.29.
Starosta zahájil první veřejné zasedání zastupitelstva obce v roce 2011 a přivítal přítomné zastupitelky a
zastupitele a spoluobčany. Konstatoval, ţe zastupitelstvo obce je v počtu sedmi členů.
Přítomni -

pí.Jarmila Švejdová,p.Jaromír Trejbal, p.Pavel Auersvald
p.Roman Janata, , pí Kateřina Krátká,
p. Miroslav Soukup, p.Miroslav Jílek.

- občané a hosté : dle listiny přítomných (6)
Ověřovatelem zápisu pověřen pan Trejbal a pan Soukup, zapisovatelem paní Krátká
Předloţený program zasedání zastupitelstva obce byl jednomyslně schválen
1.
2.
3.
4.
5.

Finance obce
Obecně závazná vyhláška č.1/2011 – o místním poplatku za odpady
Obecně závazná vyhláška č.2/2011 – místní poplatek ze psů
Obecně závazná vyhláška č.3/2011 – poplatek z lázeňského a rekreačního místa
Další záležitosti v rámci samostatné působnosti, majetek obce

Průběh jednání :

1. Finance obce
Starosta informoval přítomné o výši finančních prostředků ke dni 27.1.2011
- v pokladně : 24 549,-Kč
- na běţném účtu : 2 559 983,-Kč
Vynaloţené prostředky za rok 2010
ODPADY
celkové náklady na svoz komunálního odpadu (KO), sloţek nebezpečných odpadů (NO) a objemného
odpadu
(OO)
KO – 134 531,-Kč
NO – 14 112,-Kč – hrazeno obcí ze svého rozpočtu
OO – 9 300,-Kč – hrazeno obcí ze svého rozpočtu
popelnice dodané domácnostem – 2 640,-Kč (3Ks – 1Ks na Oú)
nákup odpadových pytlů pro poplatníky, kteří nemají přidělenou popelnici – 3 780,-Kč
Celkově vynaloţeno : 163 853,-Kč
Poplatky vybrané – 88 620,-Kč
Odměna za tříděný sběr odpadů od firmy Eko-kom – 28 762,-Kč
Celkově inkasováno: 117 382,-Kč
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V rámci rozpravy starosta pochválil spoluobčany, kteří poctivě třídí odpady a podílí se tím na výši
finančního příspěvku za separovaný odpad, který obec dostala za rok 2010 od firmy Eko-kom a vyzval i
dalšímu pokračování v letošním roce.
VODOVOD KRAVÍN
vybrané platby v roce 2010 za rok předchozí – (cena 10,-Kč/m3) – 9 970,-Kč
předepsané platby za odběr vody v roce 2010 – (cena 15,-Kč/m3) – 13 620,-Kč
náklady na provoz a servis vodovodu (smluvní firma VHS RT Vrchlabí) – 22 425,-Kč.
Starosta v rámci zjištěných nákladů informoval zastupitele o plánovaném zvýšení ceny za m3, max.však
do částky 20,-Kč/m3 a to v období cca dvou let, tak aby náklady nepřevyšovaly vybrané platby
o polovinu.
Informoval také, ţe ceny za odběr vody v KD (obchod a hospoda) nebudou v průběhu dvou let
navyšovány a to z důvodů podpory podnikatelské sféry.
VEŘEJNÁ ZELEŇ
rekapitulace nákladů na údrţbu veřejné zeleně
náklady na zaměstnance – 111 530,-Kč
dohody o provedení práce – 42 700,-Kč
celkově – 154 230,-Kč
ZIMNÍ ÚDRŢBA KOMUNIKACÍ
prosinec 2010 – 8 500,-Kč
(bez přijatých usnesení, na vědomí zastupitelstvu)

2. OZV 1/2011 – o místním poplatku za odpady
Starosta seznámil zastupitele s nutností vydání nové obecně závazné vyhlášky (dále „vyhláška“) pro
stanovení poplatku za odpady v návaznosti na nový daňový řád a novelu zákona o místních poplatcích a
zajištění terminologického souladu zákona. Zdůraznil, ţe výše částky z předchozí vyhlášky se pro tento rok
nemění, upozornil však na přílohu č.1 vyhlášky, kde je rozúčtování skutečných nákladů a jeho výši.Vznesl
myšlenku, ţe by se částka poplatku pro rok 2012 měla navýšit cca o 10% i vzhledem k avizovanému
navýšení částky za sluţby svozové firmy a to řádově o 3% v roce 2011.
ROZPRAVA
Protoţe nebylo dotazů ani připomínek, starosta přednesl návrh usnesení č.1/1/2011 a nechal hlasovat.

3.

OZV 2/2011 – o místním poplatku ze psů
Starosta v souvislosti s předchozím bodem jednání nastínil i vydání nové obecně závazné vyhlášky
(dále „vyhláška“) o místním poplatku ze psů, která by nahradila stávající vyhlášku bez číselného označení,
vydanou zastupitelstvem obce Borovnička dne 15.4.2000 z důvodů plynoucích z předchozího bodu jednání.
Oznámil, ţe ani výše poplatků se pro tento rok nemění, dochází opět k zajištění souladu se zákonem o
místních poplatcích a novelou daňového řádu.
ROZPRAVA
Do rozpravy se přihlásil pan Soukup s návrhem v roce 2012 sjednotit sazbu poplatku na stejnou částku za
jednoho a dalšího psa tak, aby byl poplatek , zvláště pak jedná-li se o poplatek spíše registrační , stanoven
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pro poplatníka zřetelně,dle jeho názoru by bylo zjednodušení výběru poplatku samotného Starosta doplnil,
ţe takovéto jednání můţe být naplánováno a otevřeno před případnou úpravou sazby na konci 2011 pro rok
následující.
Po ukončení rozpravy starosta přednesl návrh usnesení č.2/1/2011 a nechal provést hlasování.

4.

OZV 3/2011 – o místním poplatku za lázeňský a rekreační pobyt
Starosta zastupitele v souladu s předchozími body jednání seznámil s návrhem vydání obecně závazné
vyhlášky o místním poplatku za lázeňský a rekreační pobyt, která by nahradila současnou platnou vyhlášku
ze dne 28.4.1992, která není dle nové právní normy zejména nového daňového řádu a novely zákona o
místních poplatcích. Uvedl, ţe výše odváděné částky není změněna a po vzájemné diskuzi se zastupiteli jí
není potřebné upravovat, neboť v obci je minimum poplatníků, kteří tuto činnost vykonávají.
ROZPRAVA
Protoţe nebylo konkrétních připomínek ani dotazů, starosta přednesl návrh usnesení č.3/1/2011 a nechal
hlasovat.

5. Další záležitosti v rámci samostatné působnosti, žádost na odkoupení pozemku.
Starosta seznámil zastupitele s přijatou ţádostí pana Radima Myslivce, doručenou obecnímu úřadu dne
12.1.2011 na odkoupení pozemku p.p.č. 117/2 v druhu trvalý travní porost o výměře 2286m2.
Protoţe se na pozemku nachází nezapsaná stavba čerpací stanice poţární vody pro školu v přírodě, starosta
tuto informaci sdělil zastupitelstvu a doporučil nejprve vyřešit předmět případného prodeje tak, aby byl
zproštěn nevyřešených právních vztahů. Lokalizaci pozemku starosta provedl předloţením grafického
zákresu zastupitelstvu a uvedl, ţe v současnosti pan Myslivec se souhlasem tento pozemek obci vypásá
svými hospodářskými zvířaty.
ROZPRAVA
Po krátké rozpravě starosta přednesl návrh usnesení č.4/1/2011 na zveřejnění záměru prodeje předmětného
pozemku a nechal hlasovat.
Na závěr jednání starosta vyslechl názor od občanů na zhoršenou schůdnost cesty k vlakové zastávce a slíbil
nápravu a provedení ošetření posypem, zároveň poţádal spoluobčany, aby se v případě podobných
problémů na něho obrátili, aby mohlo dojít včas k nápravě.
Poděkoval přítomným zastupitelům a spoluobčanům za pozornost a účast a zasedání v čase 18:55 ukončil.
Termín příštího zasedání stanoven na 25.3.2011.

Strana 3

OBEC BOROVNIČKA
zastupitelstvo obce
________________________________________________________
Přehled usnesení přijatých zastupitelstvem obce Borovnička na veřejném zasedání dne 28.1.2011
1/1/2011

Zastupitelstvo obce podle § 84 odst.2, písm.h), zákona 128/2000 Sb.,o obcích schvaluje
návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2011, kterou stanoví výši místního poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Hlasování: PRO 7

2/1/2001

Zastupitelstvo obce podle § 84 odst.2 písm.h) zákona 128/2000 Sb. o obcích schvaluje návrh
obecně závazné vyhlášky č.2/2011, kterou stanoví výši poplatků ze psů.
Hlasování: PRO 7

3/1/2011

Zastupitelstvo obce podle § 84 odst.2.písm.h) zákona 128/2000 Sb., o obcích schvaluje návrh
obecně závazné vyhlášky č.3/2011, kterou stanoví výši místního poplatku za lázeňský
a rekreační pobyt.
Hlasování: PRO 7

4/1/2011

Zastupitelstvo svým rozhodnutím souhlasí se zveřejněním záměru prodeje obecního
pozemku p.p.č.117/2 v druhu trvalý travní porost o celkové výměře 2286m2.
Hlasování: PRO 0 PROTI 5 ZRŽEL SE 2
V Borovničce dne 3.2.2011

_________________
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

