OBEC BOROVNIČKA
zastupitelstvo obce
________________________________________________________
ZÁPIS
o průběhu veřejného zasedání zastupitelstva
obce (dále také „ZO“) konaného dne 26.června 2015 od 19:00 hod. v restauraci KD
Borovnička, č.p.29
Starosta zahájil třetí veřejné zasedání zastupitelstva obce v roce 2015 a přivítal přítomné zastupitelky,
zastupitele a přítomné spoluobčany. Konstatoval, že zastupitelstvo obce je v počtu sedmi členů. Svolání zasedání
bylo zveřejněno na úřední desce včetně elektronické od 18.6.2015 do 26.6.2015 (sejmuto z ÚD ve 21:00 hod.)
Přítomni -

p. Jarmila Švejdová
p. Kateřina Krátká
p Roman Janata
p. Jaromír Trejbal
p. Miroslav Soukup
p.Alena Bogáňová
p.Jaroslav Vaněček
zastupitelstvo obce v počtu 7.členů

- občané a hosté : dle listiny přítomných (13)
Ověřovatelem zápisu byli pověřeni paní Švejdová a pan Trejbal, zapisovatelem paní Krátká.
Návrh programu jednání:
1. Finance obce, plnění předchozích usnesení
2. Poskytnutí příspěvku mladým hasičům Borovnice
3. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2014, Závěrečný účet obce za rok 2014, Zpráva o
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014
4. Různé – diskuze občanů, dotazy, připomínky, podněty
Zastupitelstvo obce předložené body jednání schválilo (7PRO).
Průběh jednání :
1. Finance obce
- informace o finančních prostředcích ke dni 24.06.2015;
stav hotovosti v pokladně obce
stav prostředků na účtu obce (Česká spořitelna)
stav prostředků na účtu obce (Česká národní banka)

–
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19 979,- Kč
2 745 106,-Kč
75 953,-Kč
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Výdaje obce v měsíci květen, červen:
- na základě odebraných vzorků vody ze studny pro KD čp 29 s ohledem na vyšší obsah chemických ukazatelů
bylo provedeno vyčištění a dezinfekce studny v nákladu 10 285,-Kč
- byla zakoupena licence ke grafickému používání dat z KU od firmy Geosense v ceně 11 737,-Kč
- fakturace za zimní údržbu v roce 2014-2015 byla předložena panem Bc.Zadrobílkem v částce 7 441,-Kč
- starosta informoval zastupitele o provedené změně rozpočtového hospodaření rozpočtovým opatřením číslo
2/2015, kde dochází k úpravě v § 3631 snížením výdajů v položce 5171 o 20 000,-Kč a rozpočtováním položky
5365 ve výši 20 000,-Kč, jako správní poplatek stavebnímu úřadu Mostek za vydaný souhlas na stavbu
veřejného osvětlení ke kostelu. Výše příjmů a výdajů se v souladu s rozpočtovým opatřením č.1/2015 nemění.
Dále starosta informoval o možném přijetí usnesení u zveřejněných záměrů pronájmu pozemků, které nebyly
pronajaty a nebyly podány nabídky žádným zájemcem. Starosta navrhuje u těchto pozemků přijmout usnesení,
které by tento záměr ukončilo. Zastupitelé nebyli proti a bylo navrženo usnesení č. 1/3/2015 k odstoupení od
záměru pronájmu, pachtu pozemku p.p.č. 54/2. Jako další pozemek, který byl předmětem záměru pronájmu,
pachtu byl p.p.č. 169/1 u kterého byly podána žádost, avšak zájemce neučinil nabídku a jiný záměr s tímto
pozemkem není.Návrh usnesení č. 2/3/2015.
plnění předchozích usnesení:
- 8/7/2014 – ZO zveřejnilo záměr pronájmu pozemku p.p.č. 54/2 zveřejněného na úřední desce od 8.12.2014 do
23.12.2014 – nebyly podány žádné nabídky
- 9/2/2015 – ZO zveřejnilo záměr pronájmu, pachtu pozemku p.p.č.169/1 – nebyly podány žádné nabídky
Zastupitelstvo obce bere projednaný bod č. 1 na vědomí a nemá k němu připomínek

2. Poskytnutí příspěvku mladým hasičům v Borovnici ( mladí hasiči z Borovničky)
Starosta navrhuje ZO, že na základě projednání s paní místostarostou Krátkou možnost poskytnout finanční částku
mladým hasičům v Borovnici, kde máme i cca 4. mladé hasiče z Borovničky k nakoupení vybavení, ošacení pro
potřeby hasičů a to v částce 5 000,-Kč. Starosta se informoval u vedoucích mladých hasičů o jaké vybavení by se
mohlo jednat a popř.co by měla obec Borovnička poskytnout. Bylo mu sděleno, že do vybavení je potřebné
zakoupit 5x opasek, 10x kšiltovku a 10x tričko.Celkem to představuje částku 4 250,-Kč. Starosta proto navrhl
vyčlenit částku 5 000,-Kč pro tento rok, výše uvedené vybavení zakoupit a proplatit případnému dodavateli
fakturu a toto pak předat mladým hasičům. ZO souhlasilo a starosta přednesl návrh usnesení č. 3/3/2015.

3. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2014, Závěrečný účet obce za rok 2014, Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2014
Starosta předložil ZO podklady pro projednání a schválení účetní závěrky za rok 2014, které byly také zaslány
každému zastupiteli emailem:
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014,
Závěrečný účet za rok 2014,
Inventarizační zprávu 2014,
Přílohu ke dni 31.12.2014,
Rozvahu ke dni 31.12.2014,
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Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2014,
Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2014, který byl po projednání každým zúčastněným zastupitelem
podepsán.
Starosta sdělil, že Závěrečný účet za rok 2014 spolu se Zprávou o přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 byly
zveřejněny na úřední desce Oú včetně elektronické (www.borovnicka.eu) od 10.6.2015 do 26.6.2015.
Zastupitelstvo obce k předloženým podkladům nemělo žádných dotazů ani připomínek, starosta přečetl Protokol o
schvalování účetní závěrky za rok 2014, přednesl návrh usnesení č.4/3/2015 a k Závěrečnému účtu za rok 2014
spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 byl přednesen návrh usnesení 5/3/2015.
Po otevřené rozpravě, kde nebylo dotazů ani připomínek, starosta rozpravu ukončil a nechal hlasovat.

4. Různé – diskuze občanů, dotazy, připomínky a podněty
Starosta otevřel prostor pro případné dotazy, připomínky či náměty občanů, v rozpravě se nejprve ujal slova a
konstatoval, že v termínu od pátku 12.6.2015 do pondělí 15.6.2015 byl pod hřištěm přistaven kontejner na
velkoobjemový domovní odpad, který občané využili, když nebyl naplněn zcela. Sdělil, že další kontejner bude
plánován na jaro roku 2016. Dále sdělil, že se obci podařilo získat za rozumnou cenu frézovaný materiál ze stavby
kanalizace v Borovnici, který ač v menším množství byl použit na zásyp komunikací zejména k nádraží a jako
zpevnění parkovací plochy nad Obecním úřadem.Na dotaz pana Trejbala ohledně zpřístupnění obecní cesty u č.p.
186 starosta sdělil, že byl zaslán doporučený dopis spoluvlastníkovi domu č.p.186, paní Rennerové a byl stanoven
termín pro odstranění neoprávněně oplocené cesty do 31.7.2015.
Protože z řad zastupitelů ani přítomných občanů nezazněla žádná další připomínka ani dotaz, starosta bod č. 4
ukončil, poděkoval přítomným za hojnou účast a třetí veřejné zasedání v čase 19:35 hod. ukončil.

Strana 3

OBEC BOROVNIČKA
zastupitelstvo obce
________________________________________________________
Přehled usnesení přijatých zastupitelstvem obce Borovnička na veřejném zasedání dne 26.6.2015

1/3/2015

Zastupitelstvo obce v souladu s vydaným záměrem pronájmu pozemku p.p.č. 54/2 z důvodu
nedoručených nabídek odstupuje od uvedeného záměru, pověřuje starostu obce zveřejněním tohoto
odstoupení na ÚD po dobu 15ti dnů.
Hlasování: PRO 7

2/3/2015

Zastupitelstvo obce v souladu s vydaným záměrem pronájmu pozemku p.p.č. 169/1 z důvodu
nedoručených nabídek odstupuje od uvedeného záměru, pověřuje starostu obce zveřejněním tohoto
odstoupení na ÚD po dobu 15ti dnů.
Hlasování: PRO 7

3/3/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje částku pro jako příspěvek pro mladé hasiče v Borovnici
ve výši 5000,-Kč
Hlasování: PRO 7

4/3/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Borovnička za rok 2014 dle předložených
podkladů: Závěrečný účet obce za rok 2014, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za
rok 2014,Výkaz zisku a ztrát za rok 2014, Rozvaha ke dni 31.12.2014, Výkaz Fin 2-12
ke dni 31.12.2014, Inventarizační zprávu 2014 a Protokol o schválení účetní závěrky
za rok 2014, který podepsali přítomní zastupitelé obce..
Hlasování: PRO 7

5/3/2015

Zastupitelstvo obce podle § 84 odst. 2 písm. b), zákona o obcích schvaluje
závěrečný účet obce za rok 2014 ve smyslu ustanovení § 17 odst. 7 písm. a)
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – vyslovuje souhlas s
hospodařením obce v roce 2014 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 2014
uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumávání hospodaření ze dne 21.10.2014
a 7.4.2015 a pověřuje starostu;
zasláním písemného sdělení krajskému úřadu Královéhradeckého kraje o přijatých
opatření 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 února 2016.
Hlasování: PRO 7

V Borovničce dne 30.6.2015

_______________
Roman J a n a t a
starosta obce

_________________
Jarmila Š v e j d o v á
ověřovatel zápisu
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________________
Jaromír T r e j b a l
ověřovatel zápisu

