OBEC BOROVNIČKA
zastupitelstvo obce
________________________________________________________
ZÁPIS
o průběhu veřejného zasedání zastupitelstva
obce konaného dne 27.června 2014 od 19:00 hod.v restauraci KD Borovnička, č.p.29.
Starosta zahájil třetí 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 (15)
Ověřovatelem zápisu byli 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.3/2014
Závěrečný účet obce za rok 2013, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013
Schválení účetní závěrky za rok 2013
Žádost o poskytnutí příspěvku na DČOV – Valentovi č.p.44
Žádost o odkoupení pozemku p.p.č.130/6

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

Finance obce, plnění předchozích usnesení, projednání návrhu rozpočtového opatření č.3/2014

Starosta informoval přítomné zastupitele o finančních prostředcích v pokladně, na běžném účtu a na účtu vedeného u ČNB ke dni
25.6.2014:
stav hotovosti v pokladně obce
5 658,- Kč
stav prostředků na účtu obce (Česká spořitelna)
- 2 405 389,- Kč
stav prostředků na účtu (Česká národní banka)
75 616,- Kč
zastupitelstvo obce (dále také „ZO“) bylo informováno a seznámeno s plněním předchozích usnesení:
3/2/2014 schválený finanční příspěvek na stavbu větrného mlýna obci Borovnice byl poukázán převodem
dne 5.6..2014 ve výši 5 000,-Kč;
5/2/2014 schválené pozemky k odkoupení od pana Doc. Zapletala z Borovnice - připraveny kupní smlouvy k projednání s vlastníkem;
po seznámení s těmito body starosta požádal zastupitelstvo o schválení usnesení o vzetí na vědomí (usnesení 1/3/2014)
v dalším jednání starosta přednesl návrh rozpočtového opatření č. 3/2014, kterým se upravují vybrané paragrafy v příjmové i výdajové
části schváleného rozpočtu na rok 2014 a to ve vyrovnané výši 1 934 700,-Kč.
ZO nemělo výhrady ani připomínky, starosta přednesl návrh usnesení č. 2/3/2014 – viz dále
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Obec Borovnička

Dne: 1.6.2014

R O Z P O Č T O V É

O P A T Ř E N Í

O B C E

Č.

3 / 2 0 1 4

PŘEHLED NÁVRHU ZMĚN ROZPOČTOVÉHO PLÁNU, ÚPRAVA PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (v Kč)
Strana:
V Ý D A J E
===============================================================================
Číslo a název položky:
Částka v Kč :
SU AU PAR POL
UZ
ORJ ZPOL KAP
Datum:
+ zvýšení:
- snížení:
------------------------------------------------ --***---***.-- --***---***.-2212 5139 00 000 0000 000 00
CELKEM ZA 2212

1.6.2014

7 000.00
7 000.00

3322 5321 00 000 0000 000 00
CELKEM ZA 3222

1.6.2014

5 000.00
5 000.00

3326 5171 00 000 0000 000 00
CELKEM ZA 3226

1.6.2014

3745 5137 00 000 0000 000 00
CELKEM ZA 3745

1.6.2014

1 200.00
1 200.00

6117
6117
6117
6117

00
00
00
00

1.6.2014
1.6.2014
1.6.2014
1.6.2014

5 700.00
100.00
5 000.00
700.00
11 500.00

6171 5168 00 000 0000 000 00
CELKEM ZA 6171

1.6.2014

6 300.00
6 300.00

5021
5139
5168
5175

98
98
98
98

348 0000
348 0000
348 0000
348 0000
CELKEM ZA

000
000
000
000
6117

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

13 500.00
13 500.00

0.00
17 500.00

Příjmy celkem
Výdaje celkem

2.

1/1

1 934 700.00
1 934 700.00

Závěrečný účet obce za rok 2013, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013

Starosta podrobně seznámil přítomné zastupitele a občany se zněním závěrečného účtu obce za rok 2013 (dále také ZÚ) a se zněním
Zprávy o výsledku kontroly hospodaření obce za rok 2013 (dále také ZVK), které byly zveřejněny na úřední desce Obecního úřadu
včetně elektronické ( www.borovnicka.eu) a to v termínu od 11.6.2014, sejmuty dne 30.6.2014 ( ZÚ a ZVK tvoří přílohu 1 a 2 zápisu).
Protože nebyly do termínu konání veřejného zasedání podány žádné námitky ani připomínky, přednesl starosta návrh usnesení
č. 3/3/2014 a nechal hlasovat.
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3.

Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2013 (dále také ÚZa)

- starosta obce předložil zastupitelstvu obce dokumenty na jejichž základě ZO projedná a schválí účetní závěrku obce za rok 2013:
a) Závěrečný účet obce za rok 2013
b) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 ( projednáno v bodě 2.)
c) Výkaz zisku a ztrát ke dni 31.12.2013 (projednáno v bodě 2.)
d) Rozvaha ke dni 31.12.2013
e) Příloha
f) Výkaz Fin 2-12 ke dni 31.12.2014
g) Inventarizační zpráva,
a Protokol o schválení účetní závěrky, který přítomní obce po projednání stvrdí svými podpisy.
Veškeré dokumenty ZO zkontrolovalo a starosta přečetl znění Protokolu a požádal ZO o podpis ke svému jménu.
Návrh usnesení č. 4/3/2014

4.

Žádost o poskytnutí příspěvku na domovní čističku odpadních vod (dále také DČOV) – žadatel pan Valenta č.p.66

- starosta sdělil, že dne 16.6.2014 byla obecnímu úřadu doručena (osobně) žádost pana Valenty, Borovnička č.p.66 o finanční příspěvek
na vybudovanou a zkolaudovanou DČOV v roce 2012 pro dům č.p. 44. Starosta tuto žádost přečetl, v rámci rozpravy se dotázal žadatele
(osobně se zúčastnil zasedání) zda-li si přeje ZO sdělit další informace popř. žádost doplnit, ten nepožadoval a protože nebylo z řad ZO
žádných námitek ani připomínek, přednesl starosta návrh usnesení č. 5/3/2014 a nechal hlasovat.
5.

Žádost o odkoupení pozemku p.p.č. 130/6 – paní Jebavá Borovnička č.p.75

- starosta sdělil, že dne 23.6.2014 byly obecnímu úřadu doručena žádost paní Jebavé J., Borovnička č.p.75 na odkoupení pozemku
p.p.č. 130/6.
Starosta seznámil přítomné ZO s lokací pozemku a upozornil, že pozemek se nachází v těsné blízkosti vodního toku, a tento zaručuje
přístup v případě provádění oprav správcem toku, kterým jsou Lesy ČR.Z pozice předsedy povodňové komise se již setkal se situací, kdy
správci toku na základě připomínek předsedy povodňové komise o provedení zpevnění koryta (u č.p.138) nebyl umožněn správci vstup
za účelem provedení prací. Místostarostka podotkla, že předpokládá případnou spolupráci nového vlastníka ve výše uvedeném případě.
Starosta potvrdil domněnku paní místostarostky paní Krátké, sdělil však že právě s ohledem na tyto skutečnosti se zdrží hlasování, neboť
si myslí, že není až tak nutné tento pozemek prodávat. Protože v otevřené rozpravě nebylo dalších připomínek, přednesl starosta návrh
usnesení č. 6/3/2014 a nechal hlasovat.
Závěrem starosta upozornil na možnost odložení velkoobjemného domovního odpadu do přistaveného kontejneru pod hřištěm, který
bude na místě od pátku až do pondělí 30.6.2014
Protože nebylo dotazů ani připomínek, poděkoval přítomným za účast a zasedání v čase 19:40 ukončil.
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Přehled usnesení přijatých zastupitelstvem obce Borovnička na veřejném zasedání dne 27.6.2014
1/3/2014

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

2/3/2014

Zastupitelstvo obce podle § 84 odst.2, písm.b), zákona č.128/2000 Sb., o obcích schvaluje návrh rozpočtového opatření
č.3/2014 ze dne 1.6.2014 dle odvětví činnosti paragrafového znění v celkové výši příjmů a výdajů 1 934 700,-Kč
Hlasování: PRO 4

3/3/2014

Zastupitelstvo obce podle § 84 odst. 2 písm. b), zákona o obcích schvaluje
závěrečný účet obce za rok 2013 ve smyslu ustanovení § 17 odst. 7 písm. a)
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – vyslovuje souhlas s
hospodařením obce v roce 2013 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 2013
uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumávání hospodaření ze dne 22.10.2013
a 1.4.2014 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.
Hlasování: PRO 4

4/3/2014

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje účetní závěrku obce Borovnička za rok 2013 dle předložených podkladů:
Výkaz zisku a ztrát za rok 2013, Rozvaha ke dni 31.12.2013, Výkaz Fin 2-12 ke dni 31.12.2013, Inventarizační zprávu 2013
a Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2013 podepsaný zúčastněnými členy zastupitelstva. Zastupitelstvo obce dále
schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2013 z účtu 431 na účet 432 ve výši 183 781,14 Kč.
Hlasování: PRO 4

5/3/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na vybudování domovní čističky odpadních vod pro
dům č.p.44 po realizaci stavby, výši příspěvku si zastupitelstvo obce vyhrazuje určit po doložení vyúčtování skutečně
vynaložených prostředcích.
Hlasování: PRO 4

6/3/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 130/6 o výměře 684m2 v druhu pozemku trvalý travní porost.
Hlasování: PRO 2 PROTI 0 ZDRŽEL SE 2

V Borovničce dne 3.7.2014

_______________

_________________

________________

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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