OBEC BOROVNIČKA
zastupitelstvo obce
________________________________________________________
ZÁPIS
o průběhu veřejného zasedání zastupitelstva
obce konaného dne 29.června 2012 od 19:00 hod. v restauraci KD Borovnička, č.p.29.
Starosta zahájil třetí veřejné zasedání zastupitelstva obce v roce 2012 a přivítal přítomné zastupitelky a zastupitele a spoluobčany.
Konstatoval, že zastupitelstvo obce je v počtu čtyř členů.
Přítomni -

p.Jarmila Švejdová
p.Roman Janata
p.Miroslav Soukup
p.Krátká Kateřina
omluven pan Trejbal
bez omluvy pan Jílek
- občané a hosté : dle listiny přítomných (17)

Ověřovatelem zápisu pověřeni pan Soukup a paní Švejdová, zapisovatelem paní Krátká
Návrh programu jednání:

1.
2.
3.
4.
5.

Finance obce, plnění předchozích usnesení
Závěrečný účet obce za rok 2011, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011
Přijaté cenové nabídky na pronájem pozemků p.p.č.100/1, 97/1, 97/2 a 94 vedených ve ZE
Vyjádření souhlasu k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí – Borovnička rekonstrukce nn-od křižovatky u Klempa po
provozovnu A+M Borovnička - bazény
Různé záležitosti v rámci samostatné působnosti
a) cenová kalkulace na opravu střechy na bufetu KD č.p.29
b) cenová kalkulace – nátěr střechy nad malým sálem KD č.p.29
c) cenová kalkulace – nátěr střechy nad kuchyní restaurace KD č.p.29
Předložený program zasedání zastupitelstva obce byl jednomyslně schválen.

Průběh jednání :
1.

Finance obce, plnění předchozích usnesení

- starosta informoval přítomné zastupitele o finančních prostředcích v pokladně a na běžném účtu
stav hotovosti v pokladně ke dni 27.6.2012
- 31 677,-Kč
stav finančních prostředků na běžném účtu obce ke dni 27.6.2012 - 2 343 695,-Kč
seznámil přítomné s vývojem předepsaných plateb místních poplatků za rok 2012:
- poplatek za psy (splatnost 31.5.2012) – 0,-Kč
- poplatek za odpady ( splatnost 29.2.2012 resp. 30.9.2012) – k doplacení 13 797,-Kč
- vodné za odebranou vodu (splatnost 31.3.2012) – k doplacení 2 310,-Kč
* informace o plnění předchozích usnesení:
-2/2/2012 – prodloužení nájemní smlouvy dodatkem ke smlouvě za pronájem obchodu a příslušenství s panem Soukupem Miroslavem –
dodatek podepsán ke dni 28.6.2012
- 3/2/2012 – zveřejnění změru pronájmu obecních pozemků p.p.č. 100/1, 97/1, 97/2 a 94 vedených ve zjednodušené evidenci
- záměr byl zveřejněn na úřední desce včetně elektronické od 24.4.2012 do 15.5.2012
- 5/2/2012 – souhlas zastupitelstva obce k poskytnutí půjčky obci Borovnice
- obec Borovnice půjčku již nepožaduje z důvodu poskytnutého úvěru bankovním domem
(bez přijatých usnesení)
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2.

Závěrečný účet obce za rok 2011, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011
- oba dokumenty byly zveřejněny na úřední desce obecního úřadu včetně elektronické od 1.6.2012 do 27.6.2012
k dnešnímu dni nebyly přijaty žádné připomínky od zastupitelů ani občanů obce.
- starosta seznámil přítomné se zněním Závěrečného účtu a přečetl Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011,
navrhnul zastupitelstvu přijmout Závěrečný účet s výhradami a pověřit starostu a účetní k odstranění uvedených závad ve Zprávě o
přezkoumání hospodaření a to průběžně, nejpozději však do konce roku 2012. Nebylo dalších připomínek ani dotazů po ukončení
rozpravy k bodu č.2 starosta přednesl návrh usnesení č. 1/3/2012.

3.

Přijaté cenové nabídky na pronájem pozemků p.p.č.100/1, 97/1, 97/2 a 94 vedených ve ZE o celkové výměře 3553 m 2
- starosta informoval přítomné , že obecní úřad obdržel na základě zveřejněného záměru cenovou nabídku pana Josefa
Havla s Bukoviny u Pecky č.p.16 (v minulosti nájemcem pozemků) ve výši 1000,-Kč ročně. Původní žadatelka paní
Dvorská, vlastník nemovitosti č.p.138 i přes starostovu výzvu k podání cenové nabídky, tuto nepodala.
Protože nebylo dotazů ani připomínek, starosta přednesl návrh usnesení č. 2/3/2012 pro hlasování.

4.

Vyjádření souhlasu zastupitelstva obce k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí – Borovnička rekonstrukce nn – od
křižovatky u lakovny firmy Klempo po budovu č.p.100 A+M Borovnička.
- starosta předložil návrh smlouvy o smlouvě budoucí a o zřízení věcného břemene a o právu provést stavbu
č.IV-12-2009420/VB/3 – rekonstrukce nn od křižovatky u lakovny firmy Klempo po provozovnu A+M Borovnička
č.p.100 procházející vrchní vedení přes pozemky obce a to p.p.č.1196/2 a 166.
Starosta upřesnil lokalizaci přiloženou mapou ve smlouvě a podotkl, že projekt byl připraven již v roce 1998, ale teprve
v současnosti proběhne realizace stavby. Nebylo dotazů ani připomínek, starosta přednesl návrh usnesení č.3/3/2012.

5.

Různé záležitosti v rámci samostatné působnosti
a) cenová kalkulace na opravu střechy na bufetu KD č.p.29
- starosta informoval přítomné o finální práci na opravě střechy na bufetu KD č.p.29, kdy z kraje letošního roku byl opraven
a zateplen strop ze vnitř a tato předložená kalkulace je na stržení poškozené krytiny – plechové střechy a výměny za novou,
kanadskou šindel v celkové částce 19 686,-Kč. Po rozpravě nebyly dotazy ani připomínky, starosta předložil návrh usnesení
č. 4/3/2012 a dal hlasovat.
b) cenová kalkulace – nátěr plechové střechy nad malým sálem KD č.p.29
- starosta informoval zastupitele o vypracované cenové nabídce na obroušení a natření střechy nad malým sálem KD č.p.29.
V rozpravě se přihlásil s otázkou pan Holec, jaká je poskytnutá časová záruka na nátěr, starosta odpověděl, že v rámci
životnosti barvy cca 5-8 let.
Další dotazy ani připomínky nebyly, starosta přednesl návrh usnesení č. 5/3/2012 a nechal hlasovat o přijetí návrhu.
c) cenová kalkulace na obroušení a nátěr střechy na budově KD č.p.29 v prostoru nad kuchyní restaurace.
- starosta informoval, že byl upozorněn panem Raisnerem na potřebu údržby střechy, plechové části nad prostorami
kuchyně restaurace KD č.p.29. V návaznosti na opravu komína pro kachlová kamna v kuchyni, který je v havarijním stavu,
se předpokládají následné opravy střechy až po jeho vybudování.
Protože nebylo dotazů ani připomínek, starosta přednesl návrh usnesení č. 6/3/2012 k vydání souhlasu zastupitelstva obce
k přijaté cenové kalkulaci na obroušení a nátěr plechové části střechy ve výši 11 400,-Kč.
Závěrem starosta informoval o dočasné skládce dřeva na ploše u zastávky autobusu u lakovny firmy Klempo pro Lesy
ČR, kde po dobu uložení dřeva je třeba dbát zvýšené pozornosti při průjezdu.Toto omezení potrvá přibližně do konce
měsíce července. Informoval dále o termínu dovolené na Oú Borovnička a to ve dnech 9.7.2012 – 13.7.2012, aby si
případně spoluobčané využívající odpadových pytlů pro svoz komunálního odpadu včas tyto zajistili.
Poděkoval přítomným za početnou účast a popřál všem pěkné prožití letošního léta a zasedání bylo ukončeno kolem
19:45 hodin.
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Přehled usnesení přijatých zastupitelstvem obce Borovnička na veřejném zasedání dne 29.6.2012
1/3/2012

2/3/2012

3/3/2012

4/3/2012

5/3/2012

6/3/2012

Zastupitelstvo obce podle § 84 odst. 2 písm. b), zákona o obcích schvaluje
závěrečný účet obce za rok 2011 ve smyslu ustanovení § 17 odst. 7 písm. a)
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – vyslovuje souhlas s
hospodařením obce v roce 2011 s v ý h r a d a m i a podle § 43 zákona o
obcích a § 13 odst.1 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazku obcí přijímá opatření k nápravě
nedostatků zjištěných při přezkoumávání hospodaření obce za rok 2011
uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumávání hospodaření ze dne 21.10.2011 a 13.2.2012
a pověřuje starostu:
zasláním písemného sdělení krajskému úřadu Královéhradeckého kraje o přijatých
opatřeních s termíny nápravy nejpozději do patnácti dnů od přijetí usnesení,
k zjednání nápravy a odstranění ve zprávě uvedených nedostatků a to nejpozději do
konce roku 2012.
Hlasování: PRO 4
Zastupitelstvo obce podle § 85 písm. a) zákona o obcích souhlasí s pronájmem
pozemků p.p.č 100/1, 97/1, 97/2 a 94 vedených ve zjednodušené evidenci o celkové
výměře 3553 m2 panu Josefu Havlovi, bytem Bukovina u Pecky č.p.16,
za nabídnutou celkovou cenu 1000,-Kč/rok podanou obecnímu úřadu dne 17.3.2010
a pověřuje starostu sestavením nájemní smlouvy na dobu určitou a to na období pěti let.
Hlasování: PRO 4
Zastupitelstvo obce svým rozhodnutím souhlasí s podpisem smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemena a o právu provedení stavby č.IV-12-2009420/VB/3
Borovnička- rekonstrukce sítě nn, pověřuje starostu k potřebným úkonům.
Hlasování: PRO 4
Zastupitelstvo obce svým rozhodnutím souhlasí s provedením opravy střechy na bufetu na budově KD č.p.29,
výměny střešní krytiny za stávající v celkové částce 19 686,-Kč
Hlasování: PRO 4
Zastupitelstvo obce svým rozhodnutím souhlasí s nátěrem plechové střechy na budově KD č.p.29- malým sálem
v celkové částce 30 444,-Kč
Hlasování: PRO 4
Zastupitelstvo obce svým rozhodnutím souhlasí s provedením nátěru střechy na kuchyní
KD č.p.29 v celkové částce 11 400,-Kč
Hlasování: PRO 4

V Borovničce dne 4.7.2012

________________
Roman J a n a t a
starosta obce

___________________
Miroslav S o u k u p
ověřovatel zápisu
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__________________
Jarmila Š v e j d o v á
ověřovatel zápisu

