OBEC BOROVNIČKA
zastupitelstvo obce
________________________________________________________
ZÁPIS
o průběhu veřejného zasedání zastupitelstva
obce (dále také „ZO“) konaného dne 29.května 2015 od 19:00 hod. v restauraci KD
Borovnička, č.p.29
Starosta zahájil druhé veřejné zasedání zastupitelstva obce v roce 2015 a přivítal přítomné zastupitelky, zastupitele a přítomné
spoluobčany. Konstatoval, že zastupitelstvo obce je v počtu pěti členů. Konstatoval, že toto veřejné zasedání zastupitelstva obce je
náhradním zasedáním za svolaný termín 15.5.2015, kdy se sešli pouze tři zastupitelé a protože nebyli usnášeníschopní, bylo okamžitě
svoláno náhradní veřejné zasedání na dnešní den tj. 29.5.2015. Svolání zasedání bylo zveřejněno na úřední desce včetně elektronické od
18.5.2015 do 29.5.2015 (sejmuto z ÚD v 21:00 hod.)
Přítomni -

p. Jarmila Švejdová
p. Kateřina Krátká
p Roman Janata
p. Jaromír Trejbal
p. Miroslav Soukup (po odhlasování předložených bodů k projednání se dostavila paní A.Bogáňová)
zastupitelstvo obce je tedy v počtu 6.členů

- občané a hosté : dle listiny přítomných (11)
Ověřovatelem zápisu byli pověřeni paní Švejdová a pan Trejbal, zapisovatelem paní Krátká.
Návrh programu jednání:

1. Finance obce, plnění předchozích usnesení
2. Rezignace pana Myslivce Radima, slib náhradníka
3. Prostředky na opravu bytu č.p.93 - projednání
4. Osvětlení kostela v Borovničce – schválení projektové dokumentace
5. Plán péče o stromou zeleň - hřiště
6. Přijatá žádost paní Rennerové k pokácení borovice na p.p.č.288/5
7. Rozpočtové opatření č.1/2015
8. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – bezúplatný převod podílu na objektu č.p.203
9. Přijatá žádost na pronájem (zveřejnění záměru pronájmu pozemku) p.p.č. 169/1 – pan Krátký
10. Různé – diskuze občanů, dotazy, připomínky, podněty
Zastupitelstvo obce předložené body jednání schválilo (5 PRO).
Průběh jednání :
1.

Finance obce

- informace o finančních prostředcích v pokladně, na běžném účtu u ČS a.s. ke dni 13.5.2015 resp. k 27.5.2015 a na účtu vedeného u
ČNB ke dni 5.5.2015:
stav hotovosti v pokladně obce
21 460,- Kč resp. 17 551,-Kč
stav prostředků na účtu obce (Česká spořitelna)
2 669 400,- Kč resp. 2 654 661,-Kč
stav prostředků na účtu obce (Česká národní banka)
–
91 431,- Kč
Seznámení ZO s výdaji obce v měsíci březen, duben a květen 2015
- byla provedena oprava střechy na KD č.p.29 z důvodů zjištění tří míst zatékání do budovy - práce byly provedeny panem
Minaříkem Borovnice v částce 15 417,-Kč.
- průběžné opravy komunikací novým zásypem štěrku a uválcováním – Klebš – práce na rozvozu a uválcování
pan Rejmont Mostek – 16 909,-Kč
-materiál na opravu cest – pan Typlt Vidochov - březen 23 878,-Kč, duben 13 939,-Kč
- zakoupeny obklady a dlažba na záchody pod malý sál KD č.p.29 – 4 646,-Kč
- obložení záchodů KD malý sál č.p.29 – Instal borovnice – 25 471,-Kč
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- vypracovaný posudek na posouzení stromů na pozemku p.p.č. 288/5
(dle přijaté žádosti na pokácení borovice, paní Rennerová) - ing.Klevcov - 2 420,-Kč
plnění předchozích usnesení:
- usnesení č. 3/1/2015 – ZO souhlasilo s odpuštěním jednoho nájemného ve výši 2013,-Kč – byt č.p.93 – vyúčtováno k 31.3.2015
- usnesení č. 4/1/2015 – souhlas ZO se zakoupením odvlhčovače ve výši do 7 000,-Kč. Odvlhčovač pořízen za 6 617,-Kč.
Zastupitelstvo obce bere projednaný bod č. 1 na vědomí a nemá k němu připomínek

2.

Rezignace zastupitele pana Myslivce k 23.3.2015

Starosta informoval přítomné zastupitele, že dne 23.3.2015 byla obecnímu úřadu doručena rezignace pana Radima Myslivce na post
zastupitele obce z důvodu změny bydliště. Ke dni 24.3.2015 se na základě zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o
změně některých zákonů, v platném znění, stal novým zastupitelem náhradník v pořadí pan Vaněček Jaroslav Borovnička č.p.117.
Starosta přednesl návrh usnesení č. 1/2/2015 a nechal hlasovat.
Po tomto hlasování starosta požádal pana Vaněčka,aby předstoupil před zastupitele a pronesl slib.Starosta slib v celém znění přečetl, a
pan Vaněček prohlásil: „slibuji“ a podpisem zpečetil slib.
Pan Vaněček usedl k ostatním zastupitelům obce, zastupitelstvo bylo tedy v plném počtu sedmi členů.

3.

Prostředky na opravu bytu č.p.93 - projednání

Starosta seznámil zastupitele s vypracovaným rozpočtovým návrhem na opravu bytu č.p.93 , který nechal vypracovat panem Horáčkem,
Studenec a to ze dne 13.5.2015. Na základě osobního setkání všech zastupitelů v bytě v měsíci dubnu 2015, mělo zastupitelstvo obce
představu o potřebných nákladech na realizaci opravy, starosta proto přečetl celý rozpočtový návrh dle rozepsaných položek sdělil, že
cena celková se pohybuje v řádu 610 000,-Kč včetně DPH. Starosta sdělil, že výběr dodavatele se bude řídit Vnitřní směrnicí č. 1/2015
ze dne 1.1.2015 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (dále také „Směrnice“), zejména v souladu se zněním článku III.
Směrnice, který přítomným přečetl.
V otevřené rozpravě se zastupitelstvo obce shodlo, že byt je potřeba dát řádně do pořádku, neboť při jeho vybudování byly veškeré
izolační a konstrukční práce udělány méně kvalitně.
Po uzavření rozpravy starosta přednesl návrh usnesení č. 2/2/2015 a nechal hlasovat.

4.

Osvětlení kostela

Starosta oznámil ZO s vypracovanou projektovou dokumentací na přivedení veřejného osvětlení ke kostelu. Sdělil, že kabel bude veden
od budovy KD č.p.29 vzduchem přes komunikaci severně na pozemek p.p.č. 223/2, kde bude z betonového sloupu sveden do zemního
výkopu po pozemku p.p.č 239/1 manželů Vynikalových a dále na obecní cestu p.p.č. 1206/1, kde bude vytažen na koncový betonový
sloup, na kterém budou umístěna směrová svítidla .Celkový náklad na provedené práce činí dle projektové dokumentace 108 000,-Kč.
Dalšími poplatky připočtené k celkovým nákladům je poplatek stavebnímu úřadu ve výši 20 000,-Kč a jednorázová úhrada dle vystavené
faktury Správě silnic Královéhradeckého kraje ve výši 1 210,-Kč za povolení přechodu kabelu přes komunikaci.Starosta v této
souvislosti sdělil, že s odvoláním na Směrnici č. 1/2015 o zadávání veřejných zakázek se bude přihlížet k článku II a v něm stanovených
podmínek pro výběr dodavatele.
Protože nebylo dotazů ani připomínek, starosta přednesl návrh usnesení č. 3/2/2015 a nechal hlasovat

5.

Plán péče o stromovou zeleň - hřiště

Starosta požádal ZO o odsouhlasení cenové nabídky ve výši do 13 000,-Kč na pořízení plánu péče o stromovou zeleň pro prostor
obecního hřiště.Jedná se o stromoví v počtu do 15 ks. stromů.Poukázal na to, že plán péče zahrnuje zhodnocení stavu stromů, popřípadě j
postup při jejich ošetřování či případném provádění prořezů nebo kácení.
Protože nebylo dotazů ani připomínek, starosta přednesl návrh usnesení č. 4/2/2015 a nechal hlasovat
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6.

Přijatá žádost paní Rennerové o pokácení borovice na pozemku p.p.č. 288/5

Starosta sdělil, že dne 13.4.2015 byla obecnímu úřadu doručena žádost paní Rennerové,Borovnička č.p.186 o pokácení borovice na
pozemku p.p.č. 288/5 (pozemek ve vlastnictví obce). Starosta žádost přečetl a dále pak přečetl vypracované posouzení panem
ing.Klevcovem na borovici a smrk.Starosta připomenul, že žadatelka již žádala v roce 2011 o pokácení, ZO však s pokácením
nesouhlasilo.Starosta konstatoval, že osobně není pro kácení, neboť stromy tvoří výraznou dominantu obce,S tím se ztotožnilo i ZO a pan
Trejbal v rámci rozpravy podotknul, že je potřebné brát v potaz zkutečnost, že stromy jsou podmáčeny výtokem splašků právě ze septiku
paní žadatelky.
Starosta ubezpečil, že v případě sečení trávy kolem předmětných stromů se vše děje s opatrností tak, aby nebyly poškozovány kořenové
systémy stromů na povrchu. Po ukončené rozpravě byl přednesen návrh usnesení č. 5/2/2015.
V souvislosti s projednávaným bodem č.6 se přihlásil pan Trejbal a navrhnul, aby starosta vyzval vlastníky nemovitosti č.p.186
k okamžitému řešení vypouštění odpadních vod z přepadu septiku, či jímky a tím zastavení podmáčení stromů a také vypouštění na
obecní pozemek p.p.č. 288/5, na kterém se tyto vody vsakují a zamokřují jej.
Dále poukázal na trvající situaci v přehrazení obecní cesty p.p.č. 1214/1 na úrovni nemovitosti č.p.186 a vyzval, aby starosta tuto situaci
řešil s vlastníky nemovitosti.
Na základě tohoto byl přednesen návrh usnesení č. 6/2/2015.

7.

Rozpočtové opatření č.1/2015

Starosta předložil návrh rozpočtového opatření č. 1/2015.Podrobně rozebral jednotlivé změnové položky ve změně v příjmové části i ve
výdajové části schváleného rozpočtu na rok 2015. V návrhu rozpočtového opatření je počítáno s navýšením příjmů dle paragrafového
znění ve výši 45 400,-Kč na 2 211 700.00 Kč a ve výši výdajů 796 800,-Kč na 2 963 100.00 Kč. Do tohoto rozpočtového opatření jsou
zahrnuty částky na opravu bytu ve výši 605 500,-Kč, na vybudování trasy VO k osvícení kostela v částce 130 000,-Kč , a zvýšení
rozpočtovaných položek na opravy a zhodnocování KD č.p.29.
Návrh usnesení č. 7/2/2015. Schválené rozpočtové opatření tvoří Přílohu č.1 zápisu.

8. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Starosta sdělil, že v rámci pověření z předchozího veřejného zasedání ZO projednal záležitost převodu vlastnického podílu ½ na budově
č.p.203 Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále také „Úřad“) pro bezúplatný převod podílu na obec.
S přihlédnutím na předběžný souhlas úřadu poskytnout podíl obci bezúplatně, starosta požádal ZO o odsouhlasení a pověření k dokončení
převodu s Úřadem. Další vlastnická práva budou řešena po nabytí podílu od Úřadu, neboť již v minulých letech vlastníci projevili zájem
tuto rozpadlou nemovitost, potažmo své podíly darovat obci.
Návrh usnesení č. 8/2/2015
9. Přijatá žádost na pronájem pozemku p.p.č. 169/1 – pan Krátký – zveřejnění záměru
Starosta sdělil, že dne 24.4.2015 byla obecnímu úřadu doručena žádost pana Krátkého,Borovnička č.p.69 o pronájem pozemku p.p.č.
169/1 za účelem sečení trávy a pasení ovcí. Starosta lokalizoval pozemek, sdělil, že obec ho pravidelně seká a případným pronájmem by
se snížily náklady na údržbu veřejně zeleně, jelikož se tráva pouze seče a jinak nezpracovává.
V otevřené rozpravě starosta podotkl, že na předmětný pozemek byla vybudována přístupová komunikace pro najetí techniky, a zajištění
vjezdu fekálního vozu pro vyvezení jímky pana Chmelíka, protože jiná možná přístupová cesta k jímce není.
Jelikož nebylo připomínek, starosta přednesl návrh usnesení č. 9/2/2015 a nechal hlasovat o zveřejnění záměru pronájmu.
10. Různé – diskuze občanů, dotazy, připomínky a podněty
Starosta úvodem bodu č. 10 informoval přítomné o termínu přistavení kontejneru na objemný domovní odpad a to dne 12.6 – 15.6.2015
pod hřiště vedle Perunových. Sdělil, že kontejner je možné naplnit a v případě již plného kontejneru ponechat odpad vedle něho, vše bude
naloženo a odvezeno v rámci výměny kontejneru. Vše bude řádně vyvěšeno na letácích na úřední desce a na elektronické úřední desce
www.borovnicka.eu
Informoval o ukončení dopravního omezení v obci Borovnice při průjezdu směrem na Horka u St.Paky
Vyhlásil termín příštího veřejného zasedání ZO na pátek 26.6.2015 se začátkem v 19:00 v restauraci KD Borovnička.
Protože nebylo dotazů, starosta druhé veřejné zasedání ZO ukončil v čase 20:10 hod.
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Přehled usnesení přijatých zastupitelstvem obce Borovnička na veřejném zasedání dne 29.5.2015
1/2/2015

Zastupitelstvo obce v souladu s ustanovením § 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů a na základě přijaté písemné rezignace ze dne 23.3.2015 VYSLOVUJE zánik mandátu člena zastupitelstva
obce Borovnička pana Radima Myslivce
Hlasování: PRO 7

2/2/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje předběžné vyčíslení nákladů na opravu bytu č.p.93 dle předloženého návrhu rozpočtu ve výši
605 000,-Kč a vyhrazuje si právo rozhodnutí v souladu se zněním Vnitřní směrnice o zadávání veřejných zakázek č.1/2015
ze dne 1.1.2015
Hlasování: PRO 7

3/2/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje částku pro vybudování přípojky veřejného osvětlení k budově kostela dle předložené
projektové dokumentace ve výši 130 000,-Kč.
Hlasování: PRO 7

4/2/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje částku 13 000,-Kč na pořízení plánu péče o stromovou zeleň na pozemku p.p.č. 234/7- hřiště
v souladu s přijatou cenovou nabídkou firmy ARBOPlan s.r.o. Hořiceč. 15NA00011
Hlasování: PRO 7

5/2/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje pokácení borovice na pozemku p.p.č. 288/5
Hlasování: PRO 0 PROTI 7

6/2/2015

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k zjednání nápravy při zprůjezdnění obecní cesty p.p.č. 1214/1 a jednání
s vlastníky nemovitosti č.p.186 a dále žádá o ukončení vypouštění odpadních vod na pozemek p.p.č 288/5, kterým dochází
k zamokřování pozemku a podmáčení smrku a borovice nacházejících se zde.
Hlasování: PRO 7

7/2/2015

Zastupitelstvo obce podle § 84 odst. 2, písm. b), zákona 128/2000 Sb., o obcích schvaluje návrh rozpočtového
opatření č.1/2015 ze dne 29.5.2015 dle odvětví činnosti paragrafového znění ve výši příjmů 2 211 700,-Kč a
ve výši výdajů 2 963 100,-Kč. Schodek příjmů a výdajů bude uhrazen z přebytků z minulého období .
Hlasování: PRO 7

8/2/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatné nabytí ½ podílu od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na
nemovitosti č.p.203 a pověřuje starostu jednáním s dotčeným orgánem.
Hlasování: PRO 7

9/2/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.p.č. 169/1 za účelem sečení či spásání.
Hlasování: PRO 7

V Borovničce dne 2.6.2015

_______________

_________________

________________

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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