OBEC BOROVNIČKA
zastupitelstvo obce
________________________________________________________
ZÁPIS
o průběhu veřejného zasedání zastupitelstva
obce konaného dne 13.prosince 2013 od 18:00 hod.v restauraci KD Borovnička, č.p.29.
Starosta zahájil páté 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 (13)

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

1.
2.
3.
4.

Finance obce
Rozpočtové opatření č. 6/2013
Návrh rozpočtu obce na rok 2014
Odkoupení pozemku pod vodojemem p.p.č.317/2

ZO předložené body jednání jednomyslně schválilo
Průběh jednání :
1.

Finance obce

- 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 11.12.2013 10 530,-Kč
stav prostředků na účtu obce k 11.12.2013
- 2 197 254,- Kč
stav prostředků na účtu ČNB ke dni 10.12.2013 48 255,-Kč
zastupitelstvo obce (dále jen „ZO“) bylo informováno a seznámeno s výdaji obce dle schváleného rozpočtu dle posledních úhrad faktur:
- oprava pánských záchodů v hospodě KD č.p.29 – výměna pisoárů, položená nová dlažba a obklady
zednické a obkladačské práce 11 000,-Kč, materiál stavební včetně dlažby a obkladů – 5 777,-Kč
vodoinstalační práce včetně dodání tří kusů pisoárů a nového umyvadla – 21 000,-Kč
- přepojení elektrického kabelu a zapojení pro vodárnu vodovodu „Kravín“, žádost o připojení, úhrada poplatku za připojení, výkopové
práce, zapojení a instalace elektroměru – 47 000,-Kč
- pořízení vývěsní tabule pro malovanou turistickou mapu Krkonoš a Podkrkonoší (na křižovatku na Klebš) – 6 500,-Kč
ZO přijalo usnesení č.1/5/2013, kterým informace obsažené v bodě č.1 bere na vědomí.
2.

Rozpočtové opatření č. 6/2013

-Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 6/2013, s hospodařením schodkovým, financovaným z finančních rezerv
z minulého roku ve výši příjmů 2 346 580,-Kč a výši výdajů 2 366 680,-Kč.
Podrobné znění v příloze č.1 zápisu.
Nebylo dalších připomínek ani dotazů po ukončení rozpravy k bodu č.2. starosta přednesl návrh usnesení č. 2/5/2013.
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3.

Návrh rozpočtu obce na rok 2014

- starosta představil ZO návrh rozpočtu na rok 2014, sdělil, že návrh rozpočtu obce na rok 2014 byl zveřejněn v zákonné lhůtě na úřední
desce obecního úřadu (včetně elektronické www.borovnicka.eu) od 27.11.2013 do dnešního dne (sejmutí z ÚD dne 16.12.2013).
Rozpočet je navrhován jako hospodaření vyrovnané ve výši příjmů a výdajů 1 902 200,-Kč. Podrobněji v příloze č.2 zápisu. Nebyly
podány žádné připomínky ani podněty, starosta nechal hlasovat.
Návrh usnesení č. 3/5/2013
4.

Odkoupení pozemku p.p.č.317/2

- starosta informoval o jednání s vlastníkem pozemku p.p.č.317 panem Vomáčkou o odkoupení části pozemku p.p.č.317 ( u salaše pod
vodojemem).Bylo dohodnuto oddělení pozemku o výměře cca 1013m2 a jeho úplatný převod do vlastnictví obce za dohodnutou cenu
5,-Kč/m2. Byl vypracován GP pro oddělení č. 215-21/2013 a na tomto základě vznikla parcela p.p.č.317/2. Vodojem je součástí obecního
vodovodu Kravín. V budoucnu je záměr tento pozemek oplotit a zamezit vstupu nepovolaným osobám. Možný potenciál pro budoucí
rozšíření vodovodu do dalších částí obce hlubinným vrtem. ZO pohlédli do vypracovaného GP a i do mapového podkladu realizovaného u
vodojemů.Protože zastupitelstvu byla známa lokace prostoru a nebylo připomínek, starosta nechal o odkoupení tohoto nově vzniklého
pozemku hlasovat.
Návrh usnesení č. 4/5/2013
Závěrem starosta informoval přítomné o termínu rozsvícení vánočního stromu před KD a podáváním starostenské polévky a svařáku
s navazujícím společenským večerem v prostorách KD, konání v sobotu 14.12.2013 se začátkem v 18:00 hodin.
Poté poděkoval přítomným za účast a zasedání v čase 18:35 ukončil.
Přehled usnesení přijatých zastupitelstvem obce Borovnička na veřejném zasedání dne 13.12.2013
1/5/2013

Zastupitelstvo obce projednaný bod č.1 bere na vědomí
Hlasování: PRO 5

2/5/2013

Zastupitelstvo obce podle § 84 odst. 2, písm. b), zákona 128/2000 Sb., o obcích schvaluje návrh rozpočtového opatření
č. 6/2013 dle odvětví činnosti paragrafového znění ve výši příjmů 2 346 580,-Kč a ve výši výdajů 2 366 680,-Kč.
Hlasování: PRO 5

3/5/2013

Zastupitelstvo obce podle § 84 odst. 2, písm. b), zákona 128/2000 Sb., o obcích schvaluje návrh rozpočtu obce na rok 2014
zveřejněného na úřední desce včetně elektronické od 27.11.2013 do dnešního dne (sejmuto z ÚD dne 16.12.2013) dle odvětví
činnosti paragrafového znění ve výši příjmů 1 902 200,-Kč a ve výši výdajů 1 902 200,-Kč.
Hlasování: PRO 5

4/5/2013

Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení a převodu do vlastnictví obce pozemek p.p.č. 317/2 o výměře 1013m 2 vznikající
oddělením pozemku p.p.č.317ve vlastnictví pana Vomáčky, Borovnička za cenu 5,-Kč/m2 celkově tedy za
zaokrouhlených 5 100,-Kč.
Hlasování: PRO 5

V Borovničce dne 17.12.2013.

_______________
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

