OBEC BOROVNIČKA
zastupitelstvo obce
________________________________________________________
ZÁPIS
o průběhu veřejného zasedání zastupitelstva
obce konaného dne 30.května 2014 od 18:00 hod.v restauraci KD Borovnička, č.p.29.
Starosta zahájil druhé veřejné zasedání zastupitelstva obce v roce 2014 a přivítal přítomné zastupitelky a zastupitele a přítomné
spoluobčany. Konstatoval, že zastupitelstvo obce je v počtu čtyř členů, omluvili se pan Soukup a pan Jílek
Přítomni -

p. Jarmila Švejdová
p. Roman Janata
p. Kateřina Krátká
p. Jaromír Trejbal

- občané a hosté : dle listiny přítomných (9)
Ověřovatelem zápisu byli pověřeni paní Švejdová a pan Trejbal, zapisovatelem paní Krátká.
Návrh programu jednání:

1.
2.
3.
4.

Finance obce,vydaná rozpočtová opatření
Stanovení podmínek pro určení výše poskytovaného finančního příspěvku občanům obce na vybudování ČOV
Žádost o finanční příspěvek obci Borovnice do sbírky na stavbu větrného mlýna
Koupě pozemků p.p.č. 961/11 a 961/12

Zastupitelstvo obce předložené body jednání jednomyslně schválilo.
Průběh jednání :
1.

Finance obce, vydaná rozpočtová opatření

- starosta informoval přítomné zastupitele o finančních prostředcích v pokladně, na běžném účtu a na účtu vedeného u ČNB ke dni
28.5.2014:
stav hotovosti v pokladně obce
7 174,- Kč
stav prostředků na účtu obce (Česká spořitelna)
- 2 294 670,- Kč
stav prostředků na účtu (Česká národní banka)
40 019,- Kč
zastupitelstvo obce (dále také „ZO“) bylo informováno a seznámeno s výdaji na opravu komunikací ve výši 66 738,-Kč za materiál a
práce, dále že v měsíci květnu proběhly servisní práce na obecním rozhlasu (výměna baterií, seřízení přijímání signálu,nový zesilovač)
celkově v částce 12 018,-Kč,
byl pořízen pro počítač na obecním úřadě nový operační systém Windows 8,1 v celkové částce 4 919,-Kč z důvodu ukončení podpory
stávajícího operačního systému Windows XP.
Starosta dále informoval ZO o vydaném rozpočtovém opatření č. 1/2014 ze dne 1.5.2014, kterým se upravují vybrané paragrafy
v příjmové i výdajové části schváleného rozpočtu na rok 2014:
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Obec

Borovnička

R O Z P O Č T O V É

Dne: 1.5.2014
O P A T Ř E N Í

O B C E

Č.

1 / 2 0 1 4

PŘEHLED NÁVRHU ZMĚN ROZPOČTOVÉHO PLÁNU, ÚPRAVA PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (v Kč)
Strana:
P Ř Í J M Y
===============================================================================
Číslo a název položky:
Částka v Kč :
SU AU PAR POL
UZ
ORJ ZPOL KAP
Datum:
+ zvýšení:
- snížení:
------------------------------------------------ --***---***.-- --***---***.-0000 1111 00 000 0000 000 00
1.5.2014
11 800.00
0000 1112 00 000 0000 000 00
1.5.2014
600.00
0000 1341 00 000 0000 000 00
1.5.2014
100.00
CELKEM ZA 0000
12 500.00
6171 2119 00 000 0000 000 00
1.5.2014
2 500.00
CELKEM ZA 6171
2 500.00
V Ý D A J E
===============================================================================
Číslo a název položky:
Částka v Kč :
SU AU PAR POL
UZ
ORJ ZPOL KAP
Datum:
+ zvýšení:
- snížení:
------------------------------------------------ --***---***.-- --***---***.—
2310 5154 00 000 0000
CELKEM ZA
3399 5229 00 000 0000
CELKEM ZA
3639 5362 00 000 0000
CELKEM ZA
5599 5169 00 000 0000
CELKEM ZA
6310 5163 00 000 0000
CELKEM ZA
6402 5364 98 193 0000
CELKEM ZA

000
2310
000
3390
000
3639
000
5599
000
6310
000
6402

00

1.5.2014

00

1.5.2014

00

1.5.2014

00

1.5.2014

00

1.5.2014

00

1.5.2014

Celkové zvýšení,snížení (+-) plánu příjmů
Celkové zvýšení,snížení (+-( plánu výdajů

1 600.00
1 600.00
1 000.00
1 000.00
200.00
200.00
1 200.00
1 200.00
3 000.00
3 000.00
8 000.00
8 000.00
15 000.00
15 000.00

Příjmy celkem
Výdaje celkem

1 917 200.00
1 917 200.00

Strana 2

1/1

OBEC BOROVNIČKA
zastupitelstvo obce
________________________________________________________
Jako další informoval o předloženém rozpočtovém opatření č. 2/2014, které nebude předmětem schválení ZO, vzhledem k tomu, že se
jedná o přijatou dotaci na Evropské volby, kdy se v paragrafu 0000 položce 4111 zvyšuje příjmová část rozpočtu o 17 500,-Kč:
Obec

Borovnička

R O Z P O Č T O V É

Dne: 14.5.2014
O P A T Ř E N Í

O B C E

Č.

2 / 2 0 1 4

PŘEHLED NÁVRHU ZMĚN ROZPOČTOVÉHO PLÁNU, PŘIJATÁ DOTACE NA VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
(v Kč)
Strana:
1/1
P Ř Í J M Y
===============================================================================
Číslo a název položky:
Částka v Kč :
SU AU PAR POL
UZ
ORJ ZPOL KAP
Datum:
+ zvýšení:
- snížení:
------------------------------------------------ --***---***.-- --***---***.-0000 4111 98 348 0000 000 00
14.5.2014
CELKEM ZA 0000

17 500.00
17 500.00

Celkové zvýšení,snížení (+-) plánu příjmů
Celkové zvýšení,snížení (+-( plánu výdajů

Příjmy celkem
Výdaje celkem

17 500.00
0.00

1 934 700.00
1 917 200.00

ZO přijalo usnesení č.1/2/2014, kterým informace obsažené v bodě č.1 bere na vědomí.
Návrh usnesení č. 4/2/2014, kterým ZO rozpočtové opatření č. 1/2014 schvaluje.
2.

Stanovení podmínek pro určení výše poskytnutí finančního příspěvku občanům obce na vybudování ČOV nebo biofiltru.

Starosta podrobně seznámil přítomné zastupitele a občany s návrhem stanovení podmínek pro určení výše finančního příspěvku občanům
obce na výstavbu ČOV, prošel jednotlivé body a po přečtení požádal ZO o vyjádření. Paní místostarostka Kateřina Krátká navrhla do
bodu 5 doplnit slovo „úhradě“, které starosta doplnil, další připomínky nebyli ani k bodu č.3 ohledně konkrétní výše příspěvku a bylo
ponechano „až 90% maximálně do výše 50 000,-Kč“
viz dále v zápisu:

Zásady pro poskytování příspěvku na vybudování domácích čistíren odpadních vod a biofiltrů.
Obec Borovnička v zájmu zlepšení životního prostředí v obci a naplňování cílů stanovených zejména v § 1 zákona č. 254/2001 Sb. –
vodní zákon ve znění pozdějších předpisů a v § 1 a 9 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů stanovuje
následující zásady pro poskytování příspěvku na vybudování domácích čistíren odpadních vod a biofiltrů:
1.

Každý vlastník domu k trvalému bydlení nacházející se na území obce Borovnička (dále jen „ obec“), který je v obci přihlášen
k trvalému pobytu a vypouští, nebo hodlá vypouštět odpadní vody vzniklé v tomto objektu do povrchových nebo podzemních vod,
může požádat o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování domácí čističky či jiného zařízení k čištění odpadních vod (dále jen
„DČOV“) dle těchto zásad.

2.

Podmínky pro vznik nároku na poskytnutí příspěvku
a) DČOV musí odpovídat požadavkům stanoveným v povolení vodoprávního úřadu
b) Na DČOV musí být napojeny veškeré zdroje odpadních vod v objektu (WC, koupelna, kuchyň a podobně)

3.

Příspěvek může být poskytnut do výše 90 % nákladů na vybudování DČOV, nejvíce však 50 000,-Kč

4.

Žádost o poskytnutí příspěvku musí být doručena obci nejpozději do 30.11. předcházejícího roku, ve kterém žadatel hodlá zahájit
stavbu DČOV, aby bylo možno poskytnutí příspěvku zařadit do rozpočtu obce. Žádosti budou projednány hromadně v rámci
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schvalování rozpočtu obce.
5.

Příspěvek bude poskytnut žadateli po předložení pravomocného kolaudačního rozhodnutí a dokladů o skutečně vynaložených
nákladech a úhradě (kopiích dokladů, které budou založeny na Obecním úřadě pro následnou kontrolu). Zastupitelstvo obce je
povinno projednat žádost na nejbližším svém zasedání. Bude-li žádost doručena později než sedm kalendářních dnů před
plánovaným termínem zasedání zastupitelstva, může být žádost projednána až na zasedání následujícím.

6.

Pověření pracovníci obce jsou oprávněni provádět kontrolu plnění podmínek čerpání příspěvku a v případě, že zjistí porušení těchto
zásad adresátem příspěvku, nebo když adresát příspěvku odmítne poskytnou potřebnou součinnost při kontrole, může zastupitelstvo
obce rozhodnout o zrušení souhlasu k poskytnutí příspěvku.

7.

O příspěvek dle těchto zásad mohou žádat i osoby, které dokončily stavbu DČOV v minulých letech, nejpozději však v roce 2012 a
předloží doklady dle bodu 5. Občané kteří v současné době realizují nebo budou realizovat stavbu rodinného domku, bude na
základě jejich žádosti poskytnut příspěvek dle těchto zásad až po dokončení (kolaudaci stavby nebo povolení užívání) a přihlášení se
k trvalému pobytu.
Tyto zásady byly schváleny zastupitelstvem obce dne 30.5.2014. č.usnesení 2/2/2014 a vstupují v platnost dnem vyhlášení na úřední
desce obce.

Vyvěšeno dne: 2.6.2014
______________________________
Roman Janata
starosta obce
_________________________________________________________________________________________________________
Návrh usnesení č. 2/2/2014

3.

Projednání žádosti na finanční příspěvek obci Borovnice do vyhlášené sbírky na stavbu větrného mlýna

- starosta informoval ZO o doručené žádosti obce Borovnice o finanční příspěvek do vyhlášené veřejné sbírky (Osvědčení vydal Krajský
úřad Královéhradeckého kraje pod č. 8200/VZ/2013-2 dne 9.5.2013) na výstavbu větrného mlýna v Borovnici.Starosta poté celou žádost
přečetl a v otevřené rozpravě navrhl přispět jakožto sousední obce částkou 10 000,-Kč. Paní Krátká souhlasila s výší, proti byl pan
Trejbal i paní Švejdová, kteří navrhli částku 5 000,-Kč. Starosta i paní Krátká souhlasili a ZO tedy shodně stanovilo výši příspěvku na
5 000,-Kč, starosta nechal hlasovat
Návrh usnesení č.3/2/2014
4.

Koupě pozemků p.p.č. 961/11 a 961/12 do vlastnictví obce

- starosta informoval o projednání možnosti odkoupení pozemků pod cestou na Klebši (pod rybníčkem) p.p.č. 961/11 a 961/12 od pana
Doc.Zapletala z Borovnice. Starosta vlastníkovi v předběžném jednání nabídl cenu obvyklou, tedy 21,-Kč za m2, jedená se o pozemky
v druhu ostatní plocha,ostatní komunikace. Starosta ZO předmětné pozemky identifikoval na snímku katastrální mapy.Celková částka na
odkoupení činí 7 800,-Kč. Protože nebyly dotazy ani připomínky, přednesl starosta návrh usnesení č. 5/2/2014
Závěrem starosta stanovil další termín veřejného zasedání a to na 27.6.2014 (pátek), kde se bude projednávat účetní závěrka za rok 2013.
Protože nebylo dotazů ani připomínek, poděkoval přítomným za účast a zasedání v čase 18:45 ukončil.
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Přehled usnesení přijatých zastupitelstvem obce Borovnička na veřejném zasedání dne 30.5.2014
1/2/2014

Zastupitelstvo obce projednaný bod č.1 bere na vědomí
Hlasování: PRO 4

2/2/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh „Zásady pro poskytování příspěvku na vybudování domácích čistíren
odpadních vod a biofiltrů“ v předloženém znění..
Hlasování: PRO 4

3/2/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku obci Borovnice do vyhlášené veřejné sbírky
(Osvědčení vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje pod č.j.: 8200/VZ/2013-2 dne 9.5.2013) na stavbu větrného mlýna
ve výši 5 000,-Kč (slovy pěttisíckorunčeských)
Hlasování: PRO 4

4/2/2014

Zastupitelstvo obce podle § 84 odst. 2, písm. b), zákona 128/2000 Sb., o obcích schvaluje návrh rozpočtového opatření
č. 1/2014 ze dne 1.5.2014 dle odvětví činnosti paragrafového znění ve výši příjmů 1 917 200,-Kč a
ve výši výdajů 1 917 200,-Kč.
Hlasování: PRO 4

5/2/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemků pod obecní cestou na Klebši p.p.č. 961/11 o výměře 89m2 a p.p.č.961/12 o
výměře 279m2 ve vlastnictví pana Doc.Zapletala za 21,-Kč/m2 v celkové částce 7 800,-Kč
Hlasování: PRO 4

V Borovničce dne 5.6.2014

_______________

_________________

________________

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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