OBEC BOROVNIČKA
zastupitelstvo obce
________________________________________________________
ZÁPIS
o průběhu veřejného zasedání zastupitelstva
obce konaného dne 13.března 2014 od 18:00 hod.v restauraci KD Borovnička, č.p.29.
Starosta zahájil první veřejné zasedání zastupitelstva obce v roce 2014 a přivítal přítomné zastupitelky a zastupitele a přítomné
spoluobčany. Konstatoval, že zastupitelstvo obce je v počtu šesti členů, tedy v plném počtu.
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 (8)

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

1.
2.
3.
4.

Finance obce
Plán oprav objektů a komunikací v roce 2014
Čarodějnice 2014
Žádost o příspěvek na ČOV – žadatelé spoluvlastníci domu č.p.47
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 12.3.2014 41 632,- Kč
stav prostředků na účtu obce k 12.3.2014
- 2 294 670,- Kč
stav prostředků na účtu ČNB ke dni 28.2.2014
40 019,- Kč
zastupitelstvo obce (dále také „ZO“) bylo informováno a seznámeno s výdaji obce dle schváleného rozpočtu v měsíci lednu byla
uhrazena pravidelná platba pojistného za majetek obce na rok 2014, další výdaje byly platby za služby (za svoz odpadů a další), které
jsou ve schváleném rozpočtu obce na rok 2014.
ZO přijalo usnesení č.1/1/2014, kterým informace obsažené v bodě č.1 bere na vědomí.
2.

Plán oprav objektů a komunikací

-Starosta seznámil přítomné s návrhem zvážení případných investic do majetku obce či do oprav komunikací v následujícím přehledu:
a) doporučil naplánování opravy vstupní verandy do obchodu v budově KD č.p.29 z důvodů nestabilních základů, projevující se
praskajícím zdivem a odpadáváním omítky. Návrh starosty je (po odsouhlasení zastupitelstvem obce) nechat v první řadě vypracovat
projektovou dokumentaci, včetně opravy přilehlé plochy před bufetem jako zpevněného celku pro umístění stolů pro občerstvení.
b) starosta oznámil, že by v letošním roce zrealizoval svépomocí chodník před vstupem do bytu v HZ č.p.94 ze zámkové dlažby a zajistil
tím odvodnění srážkových vod z předdveří.
c) navrhuje nechat provést přivedení veřejného osvětlení ke kostelu, nebo přímo elektrické přípojky pro osvětlení kostela, což by včetně
projektové dokumentace a vybavení stavebního povolení vyřídila firma Elektros Martinice, která VO servisuje.
d) navrhuje nechat vypracovat projektovou dokumentaci či studii pro parkoviště proti KD č.p.29
e) navrhuje projednání s vlastníky pozemku p.p.č. 1220/6 o možnosti odkoupení do vlastnictví obce.Jedná se o přístupovou cestu
k obecním vodojemům k pozemku p.p.č.317/2, který obec koupila v závěru roku 2013 od pana Vomáčky
f) v návaznosti na předchozí provést oplocení vodojemů
ZO přijalo usnesení č.2/1/2014, kterým informace obsažené v bodě č.2 bere na vědomí.
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3.

Čarodějnice 2014

- starosta informoval ZO o připravované tradiční akci Čarodějnice 2014, která proběhne dne 30.4.2014 od 20.00 hodin a je dohodnuté
pořádání v areálu školy v přírodě s předpokládanými náklady za hudební produkci ve výši 3 000,-Kč a s nepatrnými finančními
prostředky na zakoupení občerstvení pro brigádníky.Starosta požádal o účast na pracovní brigádě na stavění hranice a sdělil, že její
termín bude oznámen na úřední desce.Pan Soukup sdělil, že vzhledem k pozdnímu datu letošních velikonoc by bylo vhodné tuto brigádu
stanovit na čtrnáctý den před pálením, aby nebyly omezené případně velikonoční svátky.
ZO přijalo usnesením č.3/1/2014 tyto informace a vzalo toto na vědomí.

4.

Příspěvek na ČOV pro bytový dům č.p.47

- starosta informoval o přijaté žádosti, adresované zastupitelstvu obce spoluvlastníky bytového domu č.p.47 ze dne 5.3.2014 o poskytnutí
finanční částky jako příspěvku na plánovanou výstavbu domovní čističky odpadních vod, kterou jsou díky stavu současné jímky
spoluvlastníci vybudovat.Starosta podotkl, že je v vzhledem k tomu, že centrální kanalizace v obci není v plánu, tuto aktivitu občanů
podpořit.V rámci rozpravy bylo potvrzeno jedním ze žadatelů panem Čedíkem, že předpokládané náklady jsou dle jeho zjištění cca
70 000.-Kč a proto by jakákoliv finanční pomoc od obce byla přínosem na snížení těchto nákladů.Všeobecně zaznělo z řad zastupitelstva,
že pokud se ZO rozhodne tento příspěvek poskytnout, je potřeba stanovit pravidla, např. stanovení maximální výše příspěvku, nebo jeho
rozpětí dle specifikace objektu, zda-li se jedná o bytový dům, či rodinný dům, nebo dle ekvivalentního počtu osob.Zastupitelstvo proto
ve svém usnesení finanční podporu odsouhlasilo bez stanovené výše, ve druhém usnesení pověřilo starostu k předložení variant pro
poskytnutí finanční částky případným žadatelům k výstavbě individuálních čističek odpadních vod i k případné výstavbě biofiltru za
jímku.
Návrh usnesení č. 4/1/2014 a 5/1/2014
Závěrem starosta informoval přítomné o nejbližším termínu pro pravidelný svoz nebezpečných odpadů, který zajišťuje firma Marius
Pedersen na začátek měsíce května a o plánu sběru objemného domovního odpadu v měsíci červnu.Vše bude upřesněno a zveřejněno na
úřední desce obecního úřadu a na webových stránkách obce.
Protože nebylo dotazů ani připomínek, poděkoval přítomným za účast a zasedání v čase 18:30 ukončil.
Přehled usnesení přijatých zastupitelstvem obce Borovnička na veřejném zasedání dne 13.3.2014
1/1/2014

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

2/1/2014

Zastupitelstvo obce projednaný bod č.2 bere na vědomí
Hlasování: PRO 6

3/1/2014

Zastupitelstvo obce projednaný bod č.3 bere na vědomí
Hlasování: PRO 6

4/1/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje příslib na poskytnutí finančního příspěvku na vybudování domovní čističky odpadních vod
pro bytový dům č.p.47 po realizaci stavby, výši příspěvku si zastupitelstvo obce vyhrazuje určit až na dalším následujícím
zasedání
Hlasování: PRO 6

5/1/2014

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu vypracováním návrhu na určení výše pro poskytování finančních příspěvků žadatelům
v obci Borovnička při budování domovních čističek odpadních vod i biofiltrů za jímku a to do příštího
veřejného zasedání ZO
Hlasování: PRO 6

V Borovničce dne 18.3.2014

_______________

_________________

________________

Roman J a n a t a
starosta obce

Jarmila Š v e j d o v á
ověřovatel zápisu

Jaromír T r e j b a l
ověřovatel zápisu
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