OBEC BOROVNIČKA
zastupitelstvo obce
________________________________________________________
ZÁPIS
o průběhu veřejného zasedání zastupitelstva
obce konaného dne 18.listopadu 2011 v restauraci KD Borovnička, č.p.29.
Starosta zahájil šesté veřejné zasedání zastupitelstva obce v roce 2011 a přivítal přítomné zastupitelky a zastupitele a
spoluobčany. Konstatoval, ţe zastupitelstvo obce je v počtu šesti členů, omluvena paní Švejdová.
Přítomni -

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

- občané a hosté : dle listiny přítomných (7)
Ověřovatelem zápisu pověřeni pan Soukup a pan Trejbal, zapisovatelem paní Krátká
Návrh programu jednání:

1.
2.
3.
4.
5.

Finance obce, plnění předchozích usnesení
Rozpočtové opatření č.3/2011
Prodej pozemků dle zveřejněného záměru, přijaté cenové nabídky
Stanovisko zastupitelstva obce k výsledku dílčí kontroly hospodaření za rok 2011
Různé záležitosti v rámci samostatné působnosti
a)Štěpánské rozsvícení kostela, starostenská polévka
b) Práce na velkém sále KD, obložení stěn
c) Projednání cenové nabídky na zpracování znaku a vlajky obce Borovnička
d) Souhlas zastupitelstva obce se stavebními úpravami dle projektové dokumentace na budově Oú č.p.93.
Předloţený program zasedání zastupitelstva obce byl jednomyslně schválen.

Průběh jednání :
1.

Finance obce, plnění předchozích usnesení
Starosta informoval přítomné o výši finančních prostředků ke dni 16.11.2011
- hotovost v pokladně : 7 816,-Kč
- na běţném účtu : 2 357 999,-Kč
dále zrekapituloval vývoj financí na běžném účtu od počátku roku 2011 do desátého měsíce téhož roku,současně
informoval o vývoji RUD (rozpočtového určení daní) ve stejném termínu v tabulkovém přehledu:

leden
2.562 524,únor
2.615 670,březen 2.662 821,duben 2.437 582,květen
2.572 021,červen
2.621 141,červenec 2.686 196,srpen
2.691 519,září
2.482 546,říjen
2.456 449,-

RUD
159.331,145.931,87.946,66.187,128.772,213.655,160.137,131.684,109.663,95.921,celkově: 1.299 233,-Kč
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- starosta informoval přítomné zastupitele o důležitých výdajích:
- výměna střešní krytiny na budově Obecního úřadu v celkové částce 182 877,-Kč (proti odsouhlasené nabídce výdaj o cca
6 000,- Kč menší)
- uhrazen finanční příspěvek na finální dokončení cesty pod hřbitovem v celkové částce 57 788,-Kč
- úhrada finančního příspěvku na umístěné ţáky mateřské školy z Borovničky v obci H. Brusnice v celkové výši 24 000,-Kč
- úhrada za vypracování znaleckého posudku na ocenění soch v majetku obce znalci panu Morávkovi Jilemnice ve výši
8 020,-Kč
- úhrada nájemného manţelům Jílkovým za uţívání cesty na pozemku p.p.č. 1072/2 v části Klebš dle nájemní smlouvy ve
výši 20 000,-Kč
Plnění předchozích usnesení:
3/5/2011 – přijetí darovaného pozemku p.p.č. 705 – není dořešeno, nebyl osloven majitel pozemku z důvodu nepřítomnosti
jeho osoby v obci
4/5/2011 – úplatný převod pozemku p.p.č. 1406 v katastrálním území Mostek – bude se projednávat po schválení ZO Mostek
a očekává se cenová nabídka (předběţné stanovení ceny 20,-Kč/m2)
8/5/2011 – doručena cenová nabídka před zasedáním ZO podepsaná paní Jílkovou, bude projednáno v bodě 3.
(bez přijatých usnesení)
2.

Rozpočtové opatření č.2/2011
- starosta předloţil návrh rozpočtového opatření č.3/2011 zveřejněného na úřední desce obecního úřadu včetně
elektronické v termínu od 2.11.2011 do 18.11.2011. Seznámil přítomné se změnami dle odvětví paragrafového znění,
kdy příjmová část rozpočtu nebude pozměněna a zůstává ve výši 1 944 850,-Kč, na výdajové straně zejména s opravou
střechy, financováním cesty pod hřbitovem a opravami obecních cest se navrhuje zvýšení výdajů o 341 270,-Kč, které
budou financovány z finančních prostředků ušetřených v minulých obdobích a to ve výši 2 286 120,-Kč
Starosta otevřel rozpravu a protoţe nebylo připomínek ani dotazů přednesl návrh usnesení č. 1/6/2011.
Návrh Rozpočtového opatření č.3/2011 – rekapitulace – dle odvětví činnosti paragrafového znění

REKAPITULACE ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Č.3/2011
Obec Borovnička
2011
v tis
R E K A P I T U L A C E ( v tis.Kč )
PŘÍJMY

VÝDAJE

třída 1 Daňové příjmy

1 489,87

třída 2 Nedaňové příjmy

393,83

třída 3 Kapitálové příjmy

0,00

třída 4 Přijaté dotace
Příjmy celkem

61,15
1 944,85

třída 5 Běžné výdaje

2 261,12

třída 6 Kapitálové výdaje
V ýdaje celkem

25,00
2 286,12

Rozdíl PŘÍJMY - VÝDAJE

SALDO

-341,27

VYROVNÁNÍ SALDA
FINANCOVÁNÍ

8114

Splátky krátkodobých přijatých půjček

8115

Změna stavu prostředků na bank.účtech

třída 8 F i n a n c o v á n í c e l k e m
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3.

Prodej pozemků dle zveřejněného záměru, přijaté cenové nabídky
- starosta informoval zastupitele o přijaté cenové nabídce na odkoupení pozemku p.p.č.1193 dle zveřejněného záměru
paní Vrbovou, majitelkou domu č.p.160 dne 24.10.2011.Učinila cenovou nabídku ve výši 1000,-Kč.
Byla otevřena rozprava.
Protoţe nebylo připomínek ani dalších dotazů po uzavření rozpravy starosta doporučil nabídku přijmout a přednesl návrh
usnesení č. 2/6/2011
- dále starosta informoval o přijetí cenové nabídky paní Jílkové a to prostřednictvím pana Jílka ze dne 16.11.2011 na
odkoupení pozemků p.p.č.: 395,392,379,377 a 360 v celkové částce 23 857,-Kč.
Po ukončené rozpravě starosta přednesl návrh usnesení č. 3/6/2011 a dal hlasovat.

4.

Stanovisko zastupitelstva obce k dílčí kontrole
- zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zápisem o provedené dílčí kontrole hospodaření za rok 2011 Krajský úřadem
Hradec Králové.
Starosta zápis přečetl a upozornil na zapsané závady uvedené v zápise týkající se chybně zaúčtované mzdy starosty od
počátku roku 2011 a na závadu v podání zprávy Krajskému úřadu o přijatých opatřeních zastupitelstva obce k nápravě
chyb a nedostatků.Starosta sdělil, ţe přeplatek mzdy ve výši 72,-Kč za měsíce 01-10/2011 byly vráceny do rozpočtu
obce a zavázal se dodrţením termínu pro zasílání sdělení Krajskému úřadu.
Návrh usnesení č. 4/6/2011

5.

Různé záležitosti v rámci samostatné působnosti
a) starosta informoval zastupitelstvo obce o plánované tradiční kulturní akci Štěpánské rozsvícení kostela, starostenská
polévka spojené s koncertem vokálně instrumentálního souboru SATORI z Poniklé.
Poţádal zastupitele o schválení částky cca 5 000,-Kč z rozpočtu obce na financování této kulturní akce.
Návrh usnesení č. 5/6/2011
b) zastupitelstvo obce projednalo návrh starosty na obloţení stěn velkého sálu KD č.p.29 dle cenové nabídky pana
Raisnera Borovnice na provedení.
Návrh usnesení č.6/6/2011
c) zastupitelstvo obce projednalo návrh starosty na zhotovení znaku a vlajky obce spolu s cenovou nabídkou grafického
studia Ţirafa v celkové částce 13 000,-Kč. Zastupitelstvo obce rozhodlo o odloţení projednávaného bodu na příští
zasedání po porovnání dalších případných cenových nabídek na zhotovení znaku.
Návrh usnesení č. 7/6/2011
d) – zastupitelstvo obce projednalo ţádost starosty na udělení souhlasu se stavebními úpravami na budově Obecního
úřadu č.p.93 pro stavební povolení přístavby vstupního zastřešení budovy
Návrh usnesení č. 8/6/2011

Přehled usnesení přijatých zastupitelstvem obce Borovnička na veřejném zasedání dne 18.11.2011

1/6/2011

Zastupitelstvo obce podle § 84 odst. 2, písm. b), zákona 128/2000 Sb., o
obcích schvaluje návrh předloţeného Rozpočtového opatření č.3/2011 dle
odvětví paragrafového znění ve výši příjmů 1 944 850,-Kč a ve výši výdajů 2 286 120,-Kč
zveřejněného od 2.11.2011 do 18.11.2011 na úřední desce včetně elektronické.
Hlasování: PRO 6

2/6/2011

Zastupitelstvo obce svým rozhodnutím souhlasí s přijatou cenovou nabídkou na úplatný převod
pozemku p.p.č.1193 dle zveřejněného záměru zveřejněného na úřední desce včetně elektronické od
4.10.2011 do 20.10.2011 vedeného v pozemkovém katastru ve zjednodušení evidenci o výměře 147m2
v částce 1000,-Kč podanou paní Vrbovou, majitelkou objektu č.p.160 a pověřuje starostu obce
sestavením kupní smlouvy.
Hlasování: PRO 6
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3/6/2011

Zastupitelstvo obce svým rozhodnutím souhlasí s přijatou cenovou nabídkou na úplatný převod
pozemů p.p.č.360,395,392,379,377 dle zveřejněného záměru zveřejněného na úřední desce včetně
elektronické od 4.10.2011 do 20.10.2011 vedených v katastru nemovitostí
v celkové částce 23 857,-Kč,-Kč podanou paní Jílkovou Ivanou, Borovnička č.p.126 a pověřuje
starostu obce sestavením kupní smlouvy.
Hlasování: PRO 1 PROTI 2 ZDRŽEL SE 3

4/6/2011

Zastupitelstvo obce svým usnesením na základě projednaného zápisu o dílčím přezkoumání
hospodaření obce za období od 1.1.2011 do 21.10.2011 pověřuje starostu k včasnému podávání
písemné informace přezkoumávajícímu orgánu o přijatých opatření k nápravě chyb a nedostatků
uvedených ve zprávě o přezkoumání hospodaření v zákonné lhůtě do 15.dnů od projednání
závěrečného účtu zastupitelstvem dále upozorňuje starostu na dodrţování
Nařízení vlády č.37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění
pozdějších předpisů zejména při zaokrouhlení měsíční odměny starosty a ţádá starostu o vrácení
přeplatku do rozpočtu obce ve výši 72,-Kč.
Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1

5/6/2011

Zastupitelstvo obce svým rozhodnutím souhlasí s přijatou cenovou nabídkou na zhotovení
dřevěného obloţení velkého sálu ve výši 17 000,-Kč, předloţenou panem Raisnerem z Borovnice.
Hlasování: PRO 6

6/6/2011

Zastupitelstvo obce svým rozhodnutím souhlasí s pouţitím finanční rezervy
( par.6171 pol. 5901) na úhradu nákladů vzniklých při organizování tradiční společensko-kulturní
akce Štěpánské rozsvícení kostela, starostenská polévka která se koná 26.12.2011.
Hlasování: PRO 6

7/6/2011

Zastupitelstvo obce svým rozhodnutím odkládá projednání nabídky na zhotovení znaku obce
grafickým studie Ţirafa na příští zasedání v případě dodání dalších cenových nabídek pro
srovnání.
Hlasování: PRO 6

8/6/2011

Zastupitelstvo svým rozhodnutím souhlasí se stavebními úpravami v návaznosti na dokončené
práce na výměně střešní krytiny s přístavbou podchodné verandy ve vstupní části do budovy na
základě předloţené projektové dokumentace.
Hlasování: PRO 6

V Borovničce dne 25.11.2011

________________
Roman J a n a t a
starosta obce

___________________
Miroslav Soukup
ověřovatel zápisu
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__________________
Jaromír T r e j b a l
ověřovatel zápisu

