OBEC BOROVNIČKA
zastupitelstvo obce
________________________________________________________
ZÁPIS
o průběhu veřejného zasedání zastupitelstva
obce konaného dne 23.srpna 2013 od 19:00 hod.v restauraci KD Borovnička, č.p.29.
Starosta zahájil třetí 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.

Finance obce, plnění předchozích usnesení
Rozpočtové opatření č. 2/2013
Oprava sochy Madona s Ježíškem u č.p.100
Nabídka daru obci - pozemky
Výměna oken na budově HZ č.p.94
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 21.8.2013 10 415 ,-Kč
stav prostředků na účtu obce k 5.6.2013
- 2 374 129,- Kč
stav prostředků na účtu ČNB
22 612,-Kč
plnění předchozích usnesení ze dne 8.3.2013 a 7.6.2013:
2/1/2013 – záměr prodeje hasičské stříkačky PS 8 na náhradní díly 5/2/2013 – schválení výše prodejní ceny 600,-Kč PRODÁNO
4/1/2013 – záměr prodeje pozemku p.p.č. 252
2/2/2013 – přijetí cenové nabídky PRODÁNO
4/2/2013 – přijatá cenová nabídka - část pozemku p.p.č. 1203 obecní cesta – žadatel zajišťuje GP, bude podána žádost SÚ Mostek na
vydání souhlasu s dělením pozemku, příprava kupní smlouvy
3/2/2013 – schválení daru – pozemky paní Kuncové - podán návrh na vklad u Kú Trutnov
(bez přijatých usnesení)
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2.

Rozpočtové opatření č. 2/2013
-Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 2/2013, s vyrovnaným hospodařením ve výši příjmů a výdajů
2 023 780,-Kč
Podrobné znění v příloze zápisu.
Nebylo dalších připomínek ani dotazů po ukončení rozpravy k bodu č.2. starosta přednesl návrh usnesení č. 1/3/2013.

3.

Oprava sochy Madona s Ježíškem na pozemku p.p.č. 329/12 u č.p.100

- starosta seznámil zastupitele s potřebou nutné opravy sochy Madony s Ježíškem u č.p.100 z důvodu silného naklonění na západní stranu,
a z důvodu rozpadlého a již nestabilního základu. Navrhuje vyčlenit z rozpočtu cca 80 000,-Kč na její celkovou rekonstrukci a impregnaci,
tak jak již bylo v minulosti projednáváno.Starosta sdělil, že si nechal vypracovat cenovou nabídku a bude se snažit oslovit více zájemců
tak aby cena byla pro obec co nejvýhodnější za předpokladu kvalitně odvedené práce na rekonstrukci sochy.Starosta po rozpravě přednesl
návrh usnesení č. 2/3/2013.
4.

Výměna oken a dveří na budově HZ č.p.94

- starosta informoval o rozeslání žádosti firmám na cenovou kalkulaci na výměnu čtyř oken a dvou kusů vstupních dveří na budově
č.p.94.Oslovil čtyři firmy z blízkého okolí a to Donap Nová Paka, Vekra Nová paka, Kinghouse Sedmihorky (zhotovitel oken na budově
Oú č.p.93) FIRMU Tredo Bílá Třemešná.Nejvýhodnější cenová kalkulace byla dodána firmou Donap Nová Paka v ceně 62 000,-Kč. která
jako jediná nepožadovala zálohu na zhotovení.Po otevřené rozpravě starosta přednesl návrh usnesení č. 3/3/2013 a nechal hlasovat.
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. 3/3/2013 a nechal hlasovat.
Na závěr zasedání, po vyčerpání všech bodů jednání, starosta informoval o zřízení internet free zóny v celé budově KD č.p.29, kterou
ve výši 2050,-Kč pro obec zařídil poskytovatel pan Martin Soukup, bez dalších měsíčních nákladů.
-Starosta dále sdělil, že oslovil pana Vomáčku, Borovnička č.p.179 na odkoupení části pozemku p.p.č. 317 pod obecním vodojemem o
přibližné výměře cca 850m2.
- V závěrečné rozpravě se o slovo přihlásil pan Soukup, nájemce obchodu v budově KD č.p.29 s návrhem řešení pánských záchodků pro
restauraci. Navrhuje úpravu toalet vybavením klasickými pisoáry a zrušení otevřeného žlábku.Dále sdělil, že je potřeba pamatovat v roce
2014 při sestavování rozpočtu na opravu vstupních prostor do prodejny potravin, neboť dochází z důvodu nestabilního podloží či základů
k odtrhávání od budovy.Starosta přislíbil, že ještě v letošním roce dojde k opravě omítek vnitřního prostoru vstupní verandy, aby nedošlo
k porušení hygienických pravidel.
Dále se přihlásil ke slovu pan Trejbal s návrhem, aby starosta do dalšího plesu dovybavil KD – velký sál dalšími židlemi a stoly, kterých
je pro pořádání společenských akcí málo. Starosta přislíbil řešení této situace.
Starosta po uzavřené rozpravě poděkoval zastupitelstvu i spoluobčanům za účast a veřejné zasedání přibližně v 19:35 ukončil.
Přehled usnesení přijatých zastupitelstvem obce Borovnička na veřejném zasedání dne 7.6.2013
Zastupitelstvo obce podle § 84 odst. 2, písm. b), zákona 128/2000 Sb.,
o obcích schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 2/2013 dle odvětví
činnosti paragrafového znění ve výši příjmů 2 023 780,-Kč a ve výši výdajů 2 023 780,-Kč.
Hlasování: PRO 5
2/3/2013
Zastupitelstvo obce svým rozhodnutím souhlasí s provedením zrestaurování sochy Madona a Ježíšek na umístěné
na pozemku p.p.č. 329/12 v celkové výši nákladů 80 000,-Kč
Hlasování: PRO 5
3/3/2013
Zastupitelstvo obce svým rozhodnutím schvaluje cenu na výměnu oken a dveří na budově HZ č.p.94 ve výši 62 000,-Kč.
Hlasování: PRO 4 ZDRŹEL 1
V Borovničce dne 26.9.2013
1/3/2013

_______________
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

