OBEC BOROVNIČKA
zastupitelstvo obce
________________________________________________________
ZÁPIS
o průběhu veřejného zasedání zastupitelstva
obce konaného dne 15.listopadu 2013 od 18:00 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
p. Miroslav Jílek
- 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.
7.

Finance obce, plnění předchozích usnesení, informace k rozpočtovým opatřením
Rozpočtové opatření č. 5/2013
Schválení výše příspěvku k narození dítěte
Revokace usnesení č. 1/2/2013 - doplnění
Schválení směrnice o zabezpečení zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole
Projednání zprávy o dílčím přezkoumání hospodaření obce za rok 2013
Schválení nákupu stolů a židlí do KD
Předložený program zasedání zastupitelstva obce byl jednomyslně schválen.Zastupitelstvo jednomyslně schválilo vystoupení
zástupců MAS Královédvorsko před začátkem zasedání a posunulo zahájení zasedání na 18:20.

Průběh jednání :
1.

Finance obce, plnění předchozích usnesení, informace k rozpočtovým opatřením

- 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 13.11.2013 3 572 ,-Kč
stav prostředků na účtu obce k 5.6.2013
- 2 261 201,- Kč
stav prostředků na účtu ČNB
43 732,-Kč
dále bylo zastupitelstvo obce (dále jen „ZO“) informováno a seznámeno s výdaji obce dle schváleného rozpočtu dle posledních úhrad
faktur:
- vyúčtování pořízení oken a dveří do HZ č.p.94 – 62 400,-Kč
- uhrazená kupní cena za pozemek p.p.č. 905/5 – 50 000,-Kč
- zednické práce na HZ č.p.94 začištění po výměně oken a dveří, oprava omítky ve vstupní chodbě do prodejny č.p.29 – 8 800,-Kč
- odvodnění cesty u č.p. 117 odvodňovacím žlabem – 6 907,-Kč
- oprava zborceného propust¨ku na obecní cestě u č.p.134 Klebš – 37 000,-Kč
- dokončení rekonstrukce veřejného osvětlení Klebš, včetně projektové dokumentace – 127 000,-Kč
Informace ZO o přijatých rozpočtových opatření:
RO č.3/2013 ze dne 20.9.2013 – částečné rozpuštění rozpočtové rezervy na výdaje na volbu prezidenta
účtování 231 0000 6118 5901 98 008 ze dne 20.9.2013 - mínus 7 560,-Kč
vrácení nevyužitých prostředků ve výši 15 940,-Kč
RO č.4/2013 ze dne 10.10.2013 – přijatá dotace KHK na volby do poslanecké sněmovny parlamentu ČR na základě přípisu Ministerstva
financí ČR ve výši 23 500,-Kč
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ZO bylo dále seznámeno s tabulkou s výši příjmů obce dle Rozpočtového určení daní (RUD) v porovnání s rokem 2012.
Starosta informoval , že do 7.11.2013 lze jednoznačně konstatovat navýšení příjmů o 122 438,51 Kč
Závěrem bodu č.1 starosta sdělil plnění předepsaných plateb občanů (poplatky) za rok 2013, celkové dlužné částky:
- poplatky psi – 0,-Kč
- poplatky odpady – 4 585,-Kč
ZO přijalo usnesení č.1/4/2013, kterým tyto informace obsažené v bodě č.1 bere na vědomí.
2.

Rozpočtové opatření č. 5/2013

-Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 5/2013, s hospodařením schodkovým financovaným z finančních rezerv
z minulého roku ve výši příjmů a výdajů 2 204 880,-Kč a výši výdajů 2 304 880,-Kč.
Podrobné znění v příloze zápisu.
Nebylo dalších připomínek ani dotazů po ukončení rozpravy k bodu č.2. starosta přednesl návrh usnesení č. 2/4/2013.
3.

Schválení výše příspěvku k narození dítěte

- starosta seznámil ZO s výší příspěvku k narození dítěte a stanovením podmínek pro čerpání tohoto příspěvku.
Po otevřené rozpravě bylo navrženo znění textu usnesení v kterém se stanovuje výše příspěvku za narozené dítě v částce 1 000,-Kč a
stanovuje se podmínka, že dítě je přihlášené k trvalému pobytu v obci Borovnička. Příspěvek starosta vyplatí rodiči po obdržení informace
z informačního systému evidence obyvatel stanovenou částku osobně na obecním úřadě.
Návrh usnesení č. 3/4/2013
4.

Revokace usnesení č.1/2/2013 - doplnění

- starosta informoval,že na základě připomínek auditorů, kdy bylo zjištěno nekompletní znění usnesení k závěrečnému účtu za rok 2012
je potřebné usnesení č. 1/2/2013 doplnit o následující usnesení o schválení účetní závěrky a schválení přenosu hospodaření z roku 2012 do
roku 2013.
Návrh usnesení č. 4/4/2013

5.

Schválení směrnice o zabezpečení zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole

-starosta seznámil přítomné ZO se zněním návrhu Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, kterou starosta
v rámci projednávaných dokumentů zaslal emailovou poštou ZO a tuto směrnici ZO svým usnesením schvaluje
Návrh usnesení č. 5/4/2013
6.

Projednání zprávy o dílčím přezkoumání hospodaření obce za rok 2013

- starosta ZO přečetl Zprávu o dílčím přezkoumání ze dne 22.10.2013, poukázal na zjištěné nedostatky a seznámil přítomné
s odstraněnými závadami.Tuto zprávu v jejím znění ZO usnesením č. 6/4/2013 bere na vědomí
Návrh usnesení č. 6/4/2013
7.

Návrh na pořízení stolů a židlí do sálu KD č.p.29 dle cenové nabídky

- starosta oslovil společnost Delta Design Studenec o vyhotovení kalkulace na dodání 15.ks stolů a 60 ks.židlí pro vybavení sálů KD
č.p.29, kde toto vybavení znatelně chybí. Celkový objem financí k pořízení uvedeného počtu stolů a židlí činí 96 000,-Kč včetně DPH.
ZO tento nákup schvaluje usnesením č. 7/4/2013
Závěrem starosta informoval přítomné o plánu rozsvícení vánočního stromu před KD spojením s akcí starostenská polévka a kulturní
společenský večer a to dne 14.12.2013.
Plán dalšího zasedání starosta stanovuje na 13.12.2013 ve stejném čase a na stejném místě.
Závěrem poděkoval přítomným za účast a zasedání v čase 18:55 ukončil.
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Přehled usnesení přijatých zastupitelstvem obce Borovnička na veřejném zasedání dne 15.11.2013
1/4/2013

Zastupitelstvo obce projednaný bod č.1 bere na vědomí
Hlasování: PRO 6

2/4/2013

Zastupitelstvo obce podle § 84 odst. 2, písm. b), zákona 128/2000 Sb., o obcích schvaluje návrh rozpočtového opatření
č. 5/2013 dle odvětví činnosti paragrafového znění ve výši příjmů 2 204 880,-Kč a ve výši výdajů 2 304 880,-Kč.
Hlasování: PRO 6

3/4/2013

Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek k narození dítěte ve výši 1000,-Kč (jedno dítě) a stanovuje podmínku
pro jeho vyplacení rodičů,že dítě je hlášeno k trvalému pobytu v obci. Termín výplaty příspěvku určuje starosta obce.
Hlasování: PRO 5 ZDRŽEL SE 1

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
do věty „vyslovuje souhlas s hospodařením obce v roce 2012 s výhradami“ se vkládá věta „schvaluje účetní závěrku za rok 2012 a
schvaluje přenos hospodaření obce“
Hlasování: PRO 6

4/4/2013

5/4/2013

Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou směrnici o zabezpečení zákona č.320/2001 Sb.,o finanční kontrole.
Hlasování: PRO 6

6/4/2013

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zprávou o dílčím přezkoumání hospodaření ze dne 22.11.2013 a tuto bere na vědomí.
Hlasování: PRO 6

7/4/2013

Zastupitelstvo obce schvaluje nakoupení 15 stolů a 60 židlí na velký sál KD dle cenové nabídky v celkové částce 96 000,-Kč.
Hlasování: PRO 6

V Borovničce dne 22.11.2013

_______________
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

