OBEC BOROVNIČKA
zastupitelstvo obce
________________________________________________________
ZÁPIS
o průběhu veřejného zasedání zastupitelstva
obce konaného dne 19.ledna 2012 v restauraci KD Borovnička, č.p.29.
Starosta zahájil první veřejné zasedání zastupitelstva obce v roce 2012 a přivítal přítomné zastupitelky a zastupitele a
spoluobčany. Konstatoval, že zastupitelstvo obce je v počtu čtyř členů, omluveni paní Krátká a pan Jílek.
Přítomni -

p.Jaromír Trejbal,
p.Jarmila Švejdová
p.Roman Janata,
p.Miroslav Soukup

- občané a hosté : dle listiny přítomných (15)
Ověřovatelem zápisu pověřeni pan Soukup a pan Trejbal, zapisovatelem paní Švejdová
Návrh programu jednání:

1.
2.
3.
4.

Obecně závazná vyhláška č.1/2012 o místním poplatku za odpady
Prodej pozemku dle zveřejněného záměru , přijatá cenová nabídka
Vyslovení zániku mandátu pana Auersvalda Pavla
Odvolání předsedy finančního výboru
Předložený program zasedání zastupitelstva obce byl jednomyslně schválen.

Průběh jednání :
1.

Obecně závazná vyhláška č.1/2012 o místním poplatku za odpady, kterou se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky
č.1/2011
- zastupitelstvo obce projednalo předložený návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2012, kterou se mění a doplňují některá
ustanovení obecně závazné vyhlášky č.1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru , přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů zejména výše místního poplatku z původních 360,-Kč na nových 400,-Kč za
poplatníka či rekreační objekt.Starosta přečetl její znění a sumarizaci skutečných nákladů za loňský rok v příloze č.1 v návrhu
OZV.Protože nebylo připomínek ani dotazů ,byl přednesen návrh usnesení č. 1/1/2012.

2.

Prodej pozemku dle zveřejněného záměru , přijatá cenová nabídka
- zastupitelstvo obce projednalo přijatou cenovou nabídku obce Mostek na prodej pozemku p.p.č.1406 o výměře 240m 2
v katastru obce Mostek. Záměr prodeje pozemku byl zveřejněn na úřední desce včetně elektronické od 4.10.2011 do 20.10.2011.
Obec Mostek nabízí za výše uvedený pozemek 20,-Kč/m2.
Starosta lokalizoval pozemek a protože nebylo připomínek, ani dotazů, byl přednesen návrh usnesení č. 2/1/2012.

3.

Vyslovení zániku mandátu pana Auersvalda
- zastupitelstvo obce projednalo přijatou písemnou rezignaci ke dni 9.1.2012 pana Pavla Auersvalda.
Zastupitelstvo jeho žádost akceptuje a svým usnesení vyslovuje zánik mandátu.
(ve znění usnesení č.3/1/2012)

4.

Odvolání předsedy finančního výboru
- zastupitelstvo obce na základě písemné rezignace na post předsedy finančního výboru zaslané panem Pavlem
Auersvaldem dne 9.1.2012, tuto rezignaci přijalo a odvolává pana Auersvalda z funkce předsedy finančního výboru.
(Návrh usnesení č. 4/1/2012)
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OBEC BOROVNIČKA
zastupitelstvo obce
________________________________________________________
Přehled usnesení přijatých zastupitelstvem obce Borovnička na veřejném zasedání dne 19.1.2012
1/1/2012

Zastupitelstvo obce podle § 84 odst. 2, písm. h), zákona 128/2000 Sb., o obcích
schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012, kterou mění a doplňuje některá ustanovení obecně
závazné vyhlášky 1/2011 ze dne 28.1.2011 a kterou stanoví výši místního poplatku za provoz systému
shromažďování , sběru, přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Hlasování: PRO 4

2/1/2012

Zastupitelstvo obce svým rozhodnutím souhlasí s přijatou cenovou nabídkou na
úplatný převod pozemku p.p.č.1406 dle schváleného záměru zveřejněného na úřední
desce včetně elektronické od 4.10.2011 do 20.10.2011 v celkové částce
4 800,-Kč,- ( 20,-Kč/m2) podanou obcí Mostek a pověřuje starostu obce podepsáním kupní smlouvy.
Hlasování: PRO 4

3/1/2012

Zastupitelstvo obce v souladu s ustanovením § 55 zákona č. 491/2011 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
ve znění platných předpisů(dále jen „zákon“)a na základě přijaté písemné rezignace ze dne 9.1.2012
VYSLOVUJE zánik mandátu člena zastupitelstva pana Auersvalda Pavla.
Hlasování: PRO 4

4/1/2012

Zastupitelstvo obce na základě své pravomoci odvolává z funkce předsedy finančního výboru pana
Pavla Auersvalda.
Hlasování: PRO 4

V Borovničce dne 25.1.2012

________________

___________________

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

