OBEC BOROVNIČKA
zastupitelstvo obce
________________________________________________________
ZÁPIS
o průběhu veřejného zasedání zastupitelstva
obce konaného dne 9.října 2014 od 18:00 hod.v restauraci KD Borovnička, č.p.29.
Starosta zahájil páté 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, bez omluvy nepřítomen pan Jílek.
Přítomni -

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

- občané a hosté : dle listiny přítomných (7)
Ověřovatelem zápisu byli pověřeni paní Švejdová a pan Trejbal, zapisovatelem paní Krátká.
Návrh programu jednání:

1. Projednání a schválení mezitímní účetní závěrky k 30.9.2014
2. Návrh rozpočtového opatření č. 5/2014 – na vědomí ZO
Zastupitelstvo obce předložené body jednání jednomyslně schválilo.
Průběh jednání :
1.

Projednání a schválení mezitímní účetní závěrky k 30.9.2014 - na vědomí zastupitelstvu obce

Starosta informoval přítomné zastupitele o finančních prostředcích v pokladně, na běžném účtu u ČS a.s. a na účtu vedeného u ČNB ke
dni 30.9.2014:
stav hotovosti v pokladně obce
14 540,- Kč
stav prostředků na účtu obce (Česká spořitelna)
2 552 457,11,- Kč
stav prostředků na účtu (Česká národní banka)
89 169,87,- Kč
- přítomným zastupitelům byl předložen výkaz Fin 2-12 zpracovaný ke dni 30.9.2014. Starosta informoval o vývoji příjmové a výdajové
části rozpočtu.sdělil, že stav příjmu, tedy jeho skutečné plnění ke dni 30.9.2014 je ve výši 1 857 154,40 Kč proti schválenému rozpočtu
po změnách který činí 1 955 000,- Kč a stav výdajové části, tedy jeho skutečné plnění ke stejnému dni činí 1 387 913,23 Kč proti
schválenému rozpočtu po změnách, který činí 2 013 300,-Kč.
Konstatováno bylo, že k uvedenému termínu je hospodaření obce v přebytku celkově v částce 469 241,17 Kč. Starosta informoval o výši
zisku a ztráty sestaveného ke dni 30.9.2014 a jednotlivé položky výkazu zastupitelstvu přednesl v číslech.
Závěrem projednání bodu č. 1 bylo konstatováno, že obec je v dobré kondici a tato skutečnost byla dokladována výše uvedenými
podklady a výkazy.
Zastupitelstvo bod č. 1 a jeho projednání vzalo na vědomí a toto potvrdilo usnesením č. 1/5/2014.

2.

Návrh rozpočtového opatření č. 5/2014

Starosta podrobně seznámil přítomné zastupitele a občany s předloženým rozpočtovým opatřením č. 5/2014 , který byl sestaven na
základě doručeného oznámení o poskytnutí účelové dotace na pokrytí nákladů voleb do zastupitelstva obcí a Senátu Parlamentu ČR
ve výši příjmů 27 000,-Kč
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PŘEHLED NÁVRHU ZMĚN ROZPOČTOVÉHO PLÁNU, PŘIJATÁ DOTACE NA VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ A
SENÁTU PARLAMENTU ČR (v Kč)
Strana:
1/1
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===============================================================================
Číslo a název položky:
Částka v Kč :
SU AU PAR POL
UZ
ORJ ZPOL KAP
Datum:
+ zvýšení:
- snížení:
------------------------------------------------ --***---***.-- --***---***.-0000 4111 98 187 0000 000 00
CELKEM ZA 0000

1.10.2014

27 000.00
27 000.00

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

27 000.00
0.00

Příjmy celkem
Výdaje celkem
Financování

1 982 000.00
2 007 300.00
-25 300.00

Rozpočtové opatření č.5/2014 nepodléhá schválení zastupitelstvem obce Borovnička,na základě
usnesení č. 4/3/2011 ze dne 13.5.2011, starosta obce o rozpočtových úpravách uvědomí
zastupitelstvo obce na veřejném zasedání dne 9.10.2014.
Schválil starosta obce dle avíza Krajského úřadu pro Královéhradecký kraj ze dne 1.10.2014.
____________
Úplným závěrem veřejného zasedání starosta poděkoval přítomným zastupitelům za jejich práci a podporu v celém volebním období,
popřál mnoho štěstí v osobním životě, a těm, kteří kandidují mnoho zdaru.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v čase 18:30 hod.

Přehled usnesení přijatých zastupitelstvem obce Borovnička na veřejném zasedání dne 9.10.2014
1/5/2014

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

2/5/2014

Zastupitelstvo obce bere projednaný bod č. 2 na vědomí
Hlasování: PRO 5

V Borovničce dne 13.10.2014

_______________

_________________

________________

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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