OBEC BOROVNIČKA
zastupitelstvo obce
________________________________________________________
ZÁPIS
o průběhu veřejného zasedání zastupitelstva
obce konaného dne 7.června 2013 od 18:00 hod.v restauraci KD Borovnička, č.p.29.
Starosta zahájil druhé veřejné zasedání zastupitelstva obce v roce 2013 a přivítal přítomné zastupitelky a zastupitele a přítomné
spoluobčany. Konstatoval, že zastupitelstvo obce je v počtu pěti členů, omluvil se pan Jílek.
Přítomni -

p. Jarmila Švejdová
p. Roman Janata
p. Miroslav Soukup
p. Kateřina Krátká
p. Jaromír Trejbal
- občané a hosté : dle listiny přítomných (11)

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Finance obce, plnění předchozích usnesení
Závěrečný účet obce za rok 2012, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012
Prodej pozemku st.p.č. 252
Nabídka daru obci - pozemky
Prodej části pozemku p.p.č. 1203
Prodej hasičské stříkačky
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, na běžném účtu a na účtu vedeného u ČNB
stav hotovosti v pokladně obce ke dni 5.6.2013 - 13 265 ,-Kč
stav prostředků na účtu obce k 5.6.2013
- 2 156 640,- Kč
stav prostředků na účtu ČNB
- 9 033,-Kč
informace o vydaných prostředcích na organizování společenského večera Čarodějnice 2013
- hudební produkce – 3 000,-Kč
- občerstvení pro brigádníky – 2 578,-Kč

plnění předchozích usnesení ze dne 8.3.2013:
- č.2/1/2013 – bude projednáno v bodě 6.
- č.3/1/2013 – byla přijatá cenová nabídka, bude projednáno v bodě 5.
- č.4/1/2013 – byla přijatá cenová nabídka, bude projednáno v bodě 3.
- č. 7/1/2013 – žadatel svoji žádost stáhnul telefonicky s odůvodněním, že po zvážení o pronájem nebude usilovat
(bez přijatých usnesení)
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2.

Závěrečný účet obce za rok 2012, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012
- oba dokumenty byly zveřejněny na úřední desce obecního úřadu včetně elektronické (www.borovnicka.eu) od 21.5.2013 do 7.6.2013.
K dnešnímu dni nebyly obecnímu úřadu doručeny žádné písemné připomínky od zastupitelů ani občanů obce.
Starosta seznámil přítomné se zněním Závěrečného účtu za rok 2012 (Příloha zápisu č. 1) a přečetl Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2012 (Příloha zápisu č.2), navrhnul zastupitelstvu přijmout Závěrečný účet s výhradami a pověřit starostu
k zajištění odstranění uvedených závad ve Zprávě o přezkoumání hospodaření a to do konce října 2013, nejpozději však do konce
roku 2013.
Nebylo dalších připomínek ani dotazů po ukončení rozpravy k bodu č.2. starosta přednesl návrh usnesení č. 1/2/2013.

3.

Prodej pozemku st.p.č. 252 – přijatá cenová nabídka

- na základě odsouhlaseného záměru prodeje pozemku st.p.č. 252 o výměře 2m2, byla obecnímu úřadu doručena dne 15.4.2013 cenová
nabídka pana Marečka Zdeňka, který nabízí za předmětný pozemek jednostokorun. V rámci rozpravy nebyl podán žádný protinávrh ani
nezazněla žádná připomínka, po uzavření rozpravy starosta přednesl návrh usnesení č. 2/2/2013.
4.

Nabídka daru obci - pozemky

- starosta informoval o přijaté nabídce paní Kuncové, bytem Jirkov darovat obci Borovnička pozemky ve svém vlastnictví a to dopisem ze
dne 20.5.2013.
Jedná se o pozemky p.p.č.: 700/5 o výměře 14m2
706 o výměře 316m2
707/1 o výměře 3215m2
707/4 o výměře 649m2
710/4 o výměře 40m2
1329/9 o výměře 155m2
a 1329/13 o výměře 661m2 v celkové výměře všech pozemků 5050m2.
Starosta zastupitelům upřesnil na snímcích katastrální mapy, v které části obce se pozemky nacházejí, doporučil dar přijmout a otevřel
rozpravu. Protože nebylo dotazů ani připomínek přednesl návrh usnesení č. 3/2/2013 a nechal hlasovat.

5.

Prodej části pozemku p.p.č. 1203 – přijatá cenová nabídka

- starosta informoval zastupitelstvo o přijaté cenové nabídce pana Peruna Zdeňka, Borovnice, která byla doručena obecnímu úřadu dne
20.5.2013 na základě odsouhlaseného záměru ze dne 8.3.2013, zveřejněného na úřední desce včetně elektronické (www.borovnicka.eu) od
11.3.2013 do 29.3.2013.
Podaná nabídková cena činí 21,-Kč/m2.Geometrický plán a poplatek za podání návrhu na vklad zajistí pan Perun na své náklady.
Protože nebylo v rámci otevřené rozpravy žádných připomínek ani dotazů, přednesl návrh usnesení č. 4/2/2013 a dal hlasovat.
6.

Prodej hasičské stříkačky – upřesnění ceny

- obecní úřad obdržel dne 27.3.2013 žádost o odkoupení hasičské stříkačky PS 8 na náhradní díly Sborem dobrovolných hasičů Nedaříž.
Zastupitelstvo odsouhlasilo záměr prodeje na svém zasedání dne 8.3.2013 a stanovili cenu dle aktuální výkupní ceny železa za kg váhy.
Starosta sdělil, že stříkačka váží 137 kg a cena zjištěná ze dne 6.6.2013 v Kovošrotu Nová Paka činí 4,-Kč/kg.
Kalkulace ceny 137x4=548,-Kč. Starosta proto navrhuje cenu zaokrouhlit na 600,-Kč.
Protože nebylo dotazů ani připomínek, přednesl starosta návrh usnesení a nechal hlasovat.
( Návrh usnesení č. 5/2/2013)

Na závěr zasedání, po vyčerpání všech bodů jednání, starosta informoval přítomné o termínu přistavení kontejneru na velkoobjemný
domovní odpad, který bude od 14.6.2013 do 17.6.2013 umístěn pod hřištěm na obvyklém místě. Dále poděkoval spoluobčanům, kteří
nabídli svou případnou pomoc při bleskové povodni dne 2-3.6.2013 a zároveň poděkoval členům povodňové komise za rychlý přístup
k řešení krizové situace. Zasedání bylo ukončeno v čase 18:30.
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Přehled usnesení přijatých zastupitelstvem obce Borovnička na veřejném zasedání dne 7.6.2013
1/2/2013

Zastupitelstvo obce podle § 84 odst. 2 písm. b), zákona o obcích schvaluje
závěrečný účet obce za rok 2012 ve smyslu ustanovení § 17 odst. 7 písm. a)
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – vyslovuje souhlas s
hospodařením obce v roce 2012 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 2012
uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumávání hospodaření ze dne 19.11.2012
a 11.2.2013 a pověřuje starostu:
zasláním písemného sdělení krajskému úřadu Královéhradeckého kraje o přijatých
opatřeních s termíny nápravy a to nejpozději do patnácti dnů od přijetí usnesení,
k zjednání nápravy a odstranění ve zprávě uvedených nedostatků a to nejpozději do
konce měsíce října 2013
Hlasování: PRO 5

2/2/2013

Zastupitelstvo obce svým rozhodnutím souhlasí s přijatou cenovou nabídkou na úplatný převod
pozemku st.p.č.252 dle zveřejněného záměru na úřední desce včetně elektronické od 18.3.2013 do 8.4.2013 vedeného
v katastru nemovitosti o výměře 2m2 v částce 100,-Kč, podanou panem Marečkem a pověřuje starostu obce
sestavením kupní smlouvy.
Hlasování: PRO 5

3/2/2013

Zastupitelstvo obce svým rozhodnutím přijímá darované pozemky p.p.č. 700/5,706, 707/1, 707/4, 710/4, 1329/9 a 1329/13
o celkové výměře 5050m2 a pověřuje starostu obce sestavením darovací smlouvy a zajištění převodu pozemků na obec.
Hlasování: PRO 5

4/2/2013

Zastupitelstvo obce svým rozhodnutím souhlasí s přijatou cenovou nabídkou na úplatný převod části
pozemku p.p.č.1203 dle záměru zveřejněného na úřední desce včetně elektronické od 11.3.2013 do 29.3.2013 o přibližné
výměře 180m2 ,v částce 21,-Kč/m2. Po předložení vypracovaného geometrického plánu pověřuje starostu sestavením a
podepsáním kupní smlouvy.
Hlasování: PRO 5

5/2/2013

Zastupitelstvo obce svým rozhodnutím souhlasí s prodejem hasičské stříkačky PS 8 Sboru dobrovolných hasičů
Nedaříš za cenu 600,-Kč
Hlasování: PRO 5

V Borovničce dne 14.6.2013

_______________
Roman J a n a t a
starosta obce

___________________
Jarmila Š v e j d o v á
ověřovatel zápisu

Přílohy 1. a 2. součástí zápisu.
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__________________
Jaromír T r e j b a l
ověřovatel zápisu

