OBEC BOROVNIČKA
zastupitelstvo obce
________________________________________________________
ZÁPIS
o průběhu veřejného zasedání zastupitelstva
obce konaného dne 26.září 2014 od 18:00 hod.v restauraci KD Borovnička, č.p.29.
Starosta zahájil čtvrté veřejné zasedání zastupitelstva obce v roce 2014 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. Kateřina Krátká
p Roman Janata
p. Jaromír Trejbal
p. Miroslav Soukup

- 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.
5.
6.

Finance obce, plnění předchozích usnesení
Návrh rozpočtového opatření č. 4/2014
Schválení částky pro poskytnutí příspěvku na DČOV – manželé Valentovi
Návrh na oddělení pozemku p.p.č. 905/5
Informace k volbám do Zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR
Vyjádření souhlasu ZO k pokácení stromu na hřbitově p.p.č. 863/2

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

Finance obce, plnění předchozích usnesení, projednání návrhu rozpočtového opatření č. 4/2014

Starosta informoval přítomné zastupitele o finančních prostředcích v pokladně, na běžném účtu u ČS a.s. a na účtu vedeného u ČNB ke
dni 24.9.2014:
stav hotovosti v pokladně obce
17 142,- Kč
stav prostředků na účtu obce (Česká spořitelna)
2 555 361,- Kč
stav prostředků na účtu (Česká národní banka)
89 181,- Kč
- zastupitelstvo obce (dále také „ZO“) bylo informováno a seznámeno vývojem RUD (rozpočtové určení daní), že výše příjmů byla za
měsíc červen o 51 119,-Kč nižší, v měsíci červenci byly příjmy o 109 002,-Kč vyšší a v měsíci srpnu byly příjmy o 42 816,-Kč vyšší
proti stejnému období v roce 2013
- starosta dále informoval o opravě cesty na pozemek obce p.p.č.166 proti lakovně firmy Klempo (u kontejnerů na separovaný odpad),
kterou provedla firma Albrech a spol. s.r.o. Mostek, zatím však bez vyčíslení nákladů, neboť nebyla do dnešního dne vystavená faktura
- starosta sdělil, že cestu u Obecního úřadu nechal opravit komunikaci společností SÚS Královéhradeckého kraje, která v obci prováděla
postřik a výspravu komunikace III.třídy emulzí a štěrkem, v celkové částce 17 363,-Kč
- bylo zakoupeno hoblované dřevo na opravu plotu u Obecního úřadu v částce 5 002,-Kč, práce byly provedeny svépomocí
- a bylo pořízeno a instalováno svépomocí dopravní zrcadlo pro výjezd od hřbitova proti č.p.21 v ceně 2 900,-Kč
protože nebylo dotazů ani připomínek, starosta přednesl návrh usnesení č. 1/4/2014, kdy zastupitelstvo projednaný bod č. 1. bere na
vědomí
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2.

Návrh rozpočtového opatření č. 4/2014

Starosta podrobně seznámil přítomné zastupitele a občany s předloženým rozpočtovým opatřením č. 4/2014 a projednal jednotlivé
paragrafové položky:
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 1112 00 000 0000 000 00
26.9.2014
2 000.00
1121 00 000 0000 000 00
10 000.00
1341 00 000 0000 000 00
200.00
CELKEM ZA 0000
12 200.00
6171 2119 00 000 0000 000 00
26.9.2014
5 200.00
2324 00 000 0000 000 00
2 900.00
CELKEM ZA 6171
8 100.00
V Ý D A J E
===============================================================================
Číslo a název položky:
Částka v Kč :
SU AU PAR POL
UZ
ORJ ZPOL KAP
Datum:
+ zvýšení:
- snížení:
------------------------------------------------ --***---***.-- --***---***.-2212 5139 00 000 0000 000 00
5171 00 000 0000 000 00
CELKEM ZA 2212
2310 5154 00 000 0000 000 00
CELKEM ZA 2310
3319 5499 00 000 0000 000 00
CELKEM ZA 3319
3326 5909 00 000 0000 000 00
CELKEM ZA 3326
3341 5171 00 000 0000 000 00
CELKEM ZA 3341
3632 5139 00 000 0000 000 00
CELKEM ZA 3632
3722 5139
00 000 0000 000 00
CELKEM ZA 3722
3745 5137 00 000 0000 000 00
5171 00 000 0000 000 00
CELKEM ZA 3745
5519 5169 00 000 0000 000 00
CELKEM ZA 5519
6171 5149 00 000 0000 000 00
5161 00 000 0000 000 00
5168 00 000 0000 000 00
5172 00 000 0000 000 00
5229 00 000 0000 000 00
CELKEM ZA 6171
6310 5163 00 000 0000 000 00
CELKEM ZA 6310

26.9.2014

26.9.2014
26.9.2014
26.9.2014
26.9.2014
26.9.2014

5
25
30
5
5
2
2
5
5
10
10
3
3

26.9.2014
26.9.2014

26.9.2014

2
2
1
3
1
1

29.6.2014

29.6.2014

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

4
5
1
10
1
1

000.00
000.00
000.00
000.00
000.00
000.00
000.00
000.00
000.00
000.00
000.00
000.00
000.00
2 000.00
000.00
000.00
000.00
000.00
000.00
000.00
100.00
500.00
000.00
000.00
000.00
600.00
000.00
000.00
20 300.00
72 600.00

Příjmy celkem
Výdaje celkem
Financování

1 955 000.00
2 007 300.00
-52 300.00
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Protože nebylo k návrhu RO č.4/2014 žádných připomínek ani námitek, starosta přednesl návrh usnesení č. 2/4/2014 a nechal hlasovat.

3.

Projednání a schválení částky pro poskytnutí příspěvku na DČOV – manželé Valentovi

- starosta předložil zastupitelstvu obce podklady manželů Valentových doručených osobně obecnímu úřadu dne 13.8.2014 pro vyúčtování
a poskytnutí finančního příspěvku:
a) žádost o poskytnutí ze dne 16.6.2014
b) projektová dokumentace pro stavbu ČOV – vodoprávní řízení (kompletní dokumentace o 12. stranách)
c) kolaudační souhlas o 2.listech, 4.stranách
d) faktura č. Z11045 v celkové částce 33 588,-Kč
e) vážní lístek – výdejka č. (H) 1/114802 ze dne 26.10.2011 v částce 5 234,-Kč
f) pokladní doklad – Miloš Bartoň č.354/11 ve výši 751,-Kč
g) prodejka – daňový doklad f.Plasteko č. 005000 ve výši 2 807,-Kč
Starosta konstatoval, že žadatelé předložili doklady v celkové hodnotě 42 380,-Kč. Dle schválených zásad pro poskytování příspěvku na
vybudování domácích čistíren odpadních vod a biofiltrů ze dne 2.6.2014 starosta navrhl z vyčíslené částky poskytnout 90 % příspěvek,
který by činil 38 142,-Kč. Na základě souhlasu ZO, a protože nebylo protinávrhů, starosta přednesl návrh usnesení č. 3/4/2014 a nechal
hlasovat.
4.

Návrh na rozdělení pozemku p.p.č. 905/5

- starosta navrhl rozdělit pozemek p.p.č. 905/5 v souladu s předchozí dohodou ZO , který obec zakoupila os SŽDC s.p. pro vyřešení a
zajištění přístupu veřejnou komunikací k pozemkům p.p.č. 905/5 a 909/1 , k č.p. 5.
Rozdělení pozemku se navrhuje tak, aby nově vzniklý pozemek p.p.č. 905/7 bylo možné nabídnout dřívějšímu žadateli k odkoupení.
ZO byl návrh předán k nahlédnutí, a protože nebylo námitek ani připomínek, starosta přednesl návrh usnesení č. 4/4/2014 a nechal
hlasovat.
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5.

Informace k volbám do Zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu

- starosta sdělil přítomným, že volby do ZO a Senátu Parlamentu ČR se budou konat od 10. do 11.10.2014 a volební místností bude malý
sál KD č.p.29. Dále informoval, že úředními obálkami, které budou voliči vhazovat do volebních uren, jsou pro volby do zastupitelstev
obcí šedé a do Senátu žluté.
Zastupitelstvo obce projednaný bod usnesením č. 5/4/2014 bere na vědomí

6.

Vyjádření souhlasu ZO k pokácení břízy rostoucí na pozemku p.p.č.863/2 – hřbitov z důvodu opravy oplocení

- starosta požádal zastupitele o vydání souhlasu s pokácením břízy rostoucí přímo v plotě v západní části hřbitova na pozemku p.p.č.
863/2 pro pokračování opravy stávajícího dřevěného oplocení.
Žádost připraví paní místostarosta paní Krátká a podá Obecnímu úřadu.
Protože nebylo k projednanému bodu dotazů ani připomínek, starosta přednesl návrh usnesení č. 6/4/2014.
Závěrem starosta přítomné občany a zastupitele informoval, že v sobotu 4. října proběhne plánovaný sběr nebezpečných složek
komunálního odpadu a to na dvou tradičních místech u Klempa a proti kulturnímu domu.
Starosta dále stanovil příští termín pro veřejné zasedání ZO a to na 9.října 2014 (čtvrtek ) se začátkem od 18:00 hod v
restauraci KD č.p. 29.
Po vyčerpání všech bodů jednání poděkoval přítomným za účast a zasedání v čase 18:40 hod. ukončil.
Přehled usnesení přijatých zastupitelstvem obce Borovnička na veřejném zasedání dne 27.6.2014
1/4/2014

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

2/4/2014

Zastupitelstvo obce podle § 84 odst.2, písm.b), zákona č.128/2000 Sb., o obcích schvaluje návrh rozpočtového opatření
č.4/2014 ze dne 26.9.2014 dle odvětví činnosti paragrafového znění v celkové výši příjmů 1 955 000,-Kč a výši výdajů
2 007 300,-Kč při financování -52 300,-Kč
Hlasování: PRO 5

3/4/2014

Zastupitelstvo obce svým rozhodnutím schvaluje a stanovuje výši příspěvku manželům Valentovým, Borovnička č.p.44
v celkové výši 38 142,-Kč ( 90% z doložené a schválené částky 42 380,-Kč) a tuto částku začlení do rozpočtu pro rok
2015.Stanovuje, že příspěvek bude vyplacen žadatelům nejpozději do konce třetího měsíce roku 2015.
Hlasování: PRO 5

4/4/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh rozdělení pozemku p.p.č. 905/5 a pověřuje starostu obce připravit veškeré
podklady pro provedení zápisu do katastru nemovitostí pro případný budoucí prodej nově vzniklého pozemku p.p.č. 905/7
vypracovaným geometrickým plánem č. 984/2014-610.
Hlasování: PRO 5

5/4/2014

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

6/4/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje pokácení břízy na pozemku p.p.č. 863/2 – hřbitov z důvodu opravy oplocení.
Hlasování: PRO 5

V Borovničce dne 1.10.2014

_______________

_________________

________________

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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