OBEC BOROVNIČKA
zastupitelstvo obce
________________________________________________________
ZÁPIS
o průběhu veřejného zasedání zastupitelstva
obce konaného dne 8.března 2013 od 18:00 hod.v restauraci KD Borovnička, č.p.29.
Starosta zahájil první veřejné zasedání zastupitelstva obce v roce 2013 a přivítal přítomné zastupitelky a zastupitele a přítomné
spoluobčany. Konstatoval, že zastupitelstvo obce je v počtu šesti členů.
Přítomni -

p. Jarmila Švejdová
p. Roman Janata
p. Miroslav Soukup
p. Kateřina Krátká
p. Jaromír Trejbal
p. Jílek Miroslav
- občané a hosté : dle listiny přítomných (15)

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Finance obce, plnění předchozích usnesení
Oprava kulečníku v restauraci KD č.p.29
Zveřejnění záměru prodeje hasičské stříkačky
Zveřejnění záměru prodeje části obecní cesty p.p.č. 1203 – přijatá žádost p. Perun
Zveřejnění záměru prodeje pozemku st.p.č. 252 (stavba na cizím pozemku)
Oprava podlahy v bufetu KD č.p.29 – výměna podlahové krytiny
MAS Královédvorsko – vyjádření souhlasu se zařazením území
Nebytové prostory č.p.93 – bývalá pošta
Zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.p.č.38 (ZE)
Předložený program zasedání zastupitelstva obce byl jednomyslně schválen.
Zastupitelstvu obce byly rozdány materiály s body jednání.

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 obce ke dni 7.3.2013 - 12 198 ,-Kč
stav prostředků na účtu obce k 7.3.
- 2 263 897,85 Kč
-rozpočtové opatření č.1/2013 ze dne 10.1.2013 navýšení příjmů o 23 500,-Kč - prostředky zúčtovatelné dotace na volbu prezidenta ,
čímž se zvyšují rozpočtové příjmy na 1 893 680.00 Kč, výdaje zůstávají ve výši 1 870 180.00 Kč
-informoval o povinnosti obce zřídit do 31.3.2013 účet u ČNB – s odvoláním na zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
v platném znění, vyřízení proběhne ve 12.týdnu
Usnesení a jejich plnění:
3/4/2011
ze dne 17.6.2013 Doručená kupní smlouva na úplatný převod pozemku p.p.č. 905/5 do majetku obce. V tomto měsíci
dojde k podepsání KS a poukázání finanční částky 50 000,-Kč Správě železniční dopravní cesty.
(bez přijatých usnesení)
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2.

Oprava kulečníku v restauraci KD č.p.29

-starosta na základě vyvolané diskuze a pověření na zasedání ZO dne 20.12.2012 objednal opravu kulečníku.
- potažení novým plátnem, výměnu mantinelů a dodání nových kulí provedla na objednávku starosty firma Zbyněk Veselý DKnL
v celkové částce 5 183,-Kč
(Návrh usnesení č. 1/1/2013)
3.

Zveřejnění záměru prodeje movité věci – hasičské stříkačky PS 8

- starosta navrhl dle přijaté ústní žádosti hasičů Levínská Olešnice, tlumočenou panem Trejbalem (dodá písemnou žádost ve 12.týdnu)
projednat prodej hasičské stříkačky PS 8 (umístěné v hasičské zbrojnici č.p.94) z důvodu nepotřeby a stanovit cenu, prodat za aktuální cenu
šrotu.V evidenci majetku obce je tato vedena již bez hodnoty a její upotřebení je maximálně na náhradní díly.
( Návrh usnesení č. 2/1/2013)
4.

Zveřejnění záměru prodeje části obecní cesty p.p.č. 1203 – přijatá žádost pan Perun

- starosta informoval o přijaté žádosti ze dne 22.2.2013 doručena obecnímu úřadu dne 26.2.2013 pan Perun, Borovnice ohledně zájmu
odkoupení části obecní cesty (nezpevněné části ), pod č.p. 27 u komunikace , vedle autobusové zastávky.Starosta otevřel rozpravu v které
pan Perun zdůvodnil jeho žádost a vysvětlil, že tento prostor dlouhodobě udržuje a že se po předmětné části nejezdí.
V rozpravě starosta sdělil, že v případě , kdy žadatel odkupuje část obecního pozemku jsou na jeho straně náklady na pořízení
geometrického plánu, s čímž souhlasili jak zastupitelé, tak i žadatel.
Po ukončení rozpravy starosta přednesl znění návrhu a dal hlasovat.
(Návrh usnesení č. 3/1/2013)

5.

Zveřejnění záměru prodeje pozemku st.p.č. 252 o výměře 2 m2. na kterém se nachází cizí stavba, dům č.p.165

- starosta informoval zastupitelstvo, že z důvodu právě probíhající obnově katastrální aparátu, digitalizací katastrálního území Borovnička
váznou pozemky , které jsou součástí umístěných staveb ve vlastnictví třetích osob a bylo by vhodné tyto pozemky vypořádat prodejem
vlastníkům, kterých se to dotýká. Předmětný pozemek, st.p.č. 252 je součástí stavby č.p.165 ve vlastnictví pana Marečka Zdeňka, pozemek
pod vstupní terasou o výměře 2m2.V evidenci majetku je veden v hodnotě 100,-Kč. Proto starosta navrhuje zveřejnit záměr jeho prodeje,
neboť jeho využití pro obec je nijaký.
Protože nebylo v rámci otevřené rozpravy žádných připomínek ani dotazů, přednesl návrh usnesení a dal hlasovat.
(Návrh usnesení č. 4/1/2013)
6.

Oprava podlahy v bufetu KD č.p.29 – výměna podlahové krytiny

- starosta na základě žádosti pana Soukupa ohledně nutnosti výměny stávající krytiny podlahy (linoleum) doporučil koupit novou krytinu,
dlažbu s tím, že pan Soukup si provede položení sám. Celková částka na materiál je 6 563,-Kč (dlažba, lepidla , lišty).
Protože nebylo dotazů ani připomínek, přednesl starosta návrh usnesení a nechal hlasovat.
( Návrjh usnesení č. 5/1/2013)

7.

MAS Královédvorsko – vyjádření souhlasu se zařazením území

- starosta informoval, že obec byla oslovena Místní akční skupinou Královédvorsko ( dále MAS), aby zastupitelstvo obce projednalo
zařazení obce do MAS, sdělil, že zastupitelstvo má ve svých materiálech stanovy MAS , přečetl vybrané pasáže a obecně informoval o
výhodách např. při čerpání dotací pro rozvoj tohoto mikroregionu.
Po rozpravě, kdy nebylo dotazů ani připomínek, nebyl podán ani jiný návrh starosta přednesl návrh usnesení a nechal hlasovat.
(Návrh usnesení č. 6/1/2013)
8.

Nebytové prostory v č.p.93 – bývalé pošta

- starosta informoval zastupitele, že z důvodu nevyužívání nebytových prostor v č.p.93 nájemcem panem Janusem a na základě ústní
žádosti pana Trybenekra o pomoc při řešení jeho situace, kdy se v nejbližších měsících dostane do problémů s bytem, který má
v současnosti u své sestry v č.p.103, neboť tento dům je již v exekuci a protože nemá k tomuto domu žádné spoluvlastnické právo, ocitl by
se bez zázemí. Proto starosta nastínil možnost využít nebytové prostory na oú v č.p.93 a učinit úpravy k vybudování bytu.
Strana 2

OBEC BOROVNIČKA
zastupitelstvo obce
________________________________________________________
V současnosti je uzavřená nájemní smlouva s panem Janusem na dobu neurčitou a proto starosta navrhuje, aby se k danému návrhu a
případné dohodě o ukončení nájemní smlouvy vyjádřil pan Janus, přistoupením k dohodě o ukončení nájemní smlouvy.V případě, že se
starostovi nepodaří tuto dohodu zrealizovat, na dalším zasedání ZO bude předložen návrh na ukončení nájemní smlouvy jednostranným
vypovězením dle znění zákona.Také bude potřebné projednání případného finančního vypořádání či uznání vydaných prostředků na
zvelebení nájemních prostor, byly-li učiněny.
Po vyjádření souhlasu zastupitelstva obce s tímto postupem, starosta nepřednesl návrh usnesení a odložil projednání na příští zasedání ZO.
(bez přijatých usnesení)
9.

Zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.p.č. 38 vedeného ve ZE

- starosta informoval o doručené žádosti pana Čedíka J. Borovnička č.p.47 dne 7.3.2012 na pronájem pozemku p.p.č. 38 (ZE) nacházející
se u potoka mezi č.p.115 a bytovým domem č.p.47. Žadatel uvádí, že bude pozemek udržovat a využívat jako zahradu.
Na svém zasedání zastupitelstvo obce dne 19.4.2012 projednávalo žádost pana Holce na odkoupení předmětného pozemku, návrh však
usnesením č. 4/2/2012 nebyl přijat.
Po ukončené rozpravě, kdy nebylo dotazů ani připomínek přednesl starosta návrh usnesení a nechal hlasovat.
(Návrh usnesení č. 7/1/2013)
Na závěr zasedání, po vyčerpání všech bodů jednání, starosta informoval přítomné o termínu 6.4.2013, kdy bude v obci probíhat sběr
železa, poděkoval přítomným za účast a zasedání v čase 18:50 ukončil.
Přehled usnesení přijatých zastupitelstvem obce Borovnička na veřejném zasedání dne 8.3.2013
1/1/2013

Zastupitelstvo obce svým rozhodnutím souhlasí s provedením opravy kulečníku v restauraci KD č.p.29
v celkové částce 5 183,-Kč
Hlasování: PRO 6

2/1/2013

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodat movitý majetek hasičskou stříkačku PS 8 za aktuální cenu šrotu
v celkové hmotnosti stříkačky
Hlasování: PRO 6

3/1/2013

Zastupitelstvo obce svým rozhodnutím zveřejňuje záměr prodeje části obecní cesty na pozemku p.p.č. 1203
o přibližné výměře 180m2. Stanovuje že vyhotovení geometrického plánu na rozdělení si žadatel objedná u oprávněné
geodetické firmy na své náklady.
Hlasování: PRO 6

4/1/2013

Zastupitelstvo obce svým rozhodnutím zveřejňuje záměr prodeje pozemku st.p.č. 252 o výměře 2m 2.
Hlasování: PRO 6

5/1/2013

Zastupitelstvo obce svým rozhodnutím souhlasí s opravou podlahy v bufetu KD č.p.29 s částkou 6 600,-Kč na pořízení dlažby
Hlasování: PRO 6

6/1/2013

Zastupitelstvo obce svým rozhodnutím souhlasí s členstvím obce Borovnička v MAS Královédvorsko, o.s.
a pověřuje starostu podáním přihlášky ke vstupu.
Hlasování: PRO 6

7/1/2013

Zastupitelstvo obce svým rozhodnutím zveřejňuje záměr pronájmu pozemku p.p.č. 38 vedeného ve zjednodušené evidenci
o výměře 242m2.
Hlasování: PRO 6

V Borovničce dne 15.3.2013

_______________
Roman J a n a t a
starosta obce

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

