OBEC BOROVNIČKA
zastupitelstvo obce
________________________________________________________
ZÁPIS
o průběhu veřejného zasedání zastupitelstva
obce (dále také „ZO“) konaného dne 25.září 2015 od 18:00 hod. v restauraci KD
Borovnička, č.p.29
Starosta zahájil čtvrté veřejné zasedání zastupitelstva obce v roce 2015 a přivítal přítomné zastupitelky, zastupitele a
přítomné spoluobčany. Konstatoval, že zastupitelstvo obce je v počtu šesti členů, pan Soukup informoval o pozdějším
příchodu.Svolání zasedání bylo zveřejněno na úřední desce včetně elektronické od 17.9.2015 do 25.9.2015 (sejmuto z ÚD
ve 19:00 hod.)
Přítomni -

p. Jarmila Švejdová
p. Kateřina Krátká
p Roman Janata
p. Jaromír Trejbal
p.Alena Bogáňová
p.Jaroslav Vaněček
zastupitelstvo obce v počtu 6.členů

- občané a hosté : dle listiny přítomných (5)
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
Žádost o poskytnutí dotace na DČOV – Hendrychovi č.p.222
Návrh rozpočtového opatření č. 4/2015
Smlouva k vytvoření společného školského obvodu ZŠ a MŠ
Kácení stromů na pozemku p.p.č. 1293
Různé – diskuze občanů, dotazy, připomínky, podněty

Zastupitelstvo obce předložené body jednání schválilo (6 PRO).
Po hlasování přichází v 18:10 pan Soukup, ZO v počtu sedmi členů.
Průběh jednání :
1. Finance obce
- informace o finančních prostředcích ke dni 23.9.2015;
stav hotovosti v pokladně obce
stav prostředků na účtu obce (Česká spořitelna)
stav prostředků na účtu obce (Česká národní banka)
–

17 326,- Kč
2 847 365,-Kč
89 516,-Kč

k 7.9.2015

Výdaje obce v měsíci červenec. srpen, září:
- úhrada přistaveného kontejneru na objemný domovní odpad v měsíci červnu – MP 5 000,-Kč
- úhrada faktury za opravu systému zajišťující čerpadlo pro vodovod Kravín – pan Radomír
Hendrych – 6 500,-Kč
- úhrada faktury za výměnu poškozeného boileru v bytě č.p.94 – Instal Borovnice 12 620,-Kč
- uhrazení zálohy na opravu sochy Madony s Ježíškem u č.p.100 – pan Kotrbáček 24 000,-Kč
/termín dodání zrestaurované sochy do 30.10.2015/
- 19.9.2015 se uskutečnil turnaj v pink-ponku za účasti 7 hráčů, pořadatel obec – náklady za nakoupené ceny a jídlo
činily – 2 142,-Kč.
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Seznámení ZO s rozpočtovým opatřením č.3/2015 ke dni 31.8.2015 schválené starostou obce.
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 5

PŘEHLED NÁVRHU ZMĚN ROZPOČTOVÉHO PLÁNU, ÚPRAVA ROZPOČTU (v Kč)

V Ý D A J E
===============================================================================
Číslo a název položky:
Částka v Kč :
SU AU PAR POL
UZ
ORJ ZPOL KAP
Datum:
+ zvýšení:
- snížení:
------------------------------------------------ --***---***.-- --***---***.-2221 5139

5519 5139
3639 5362
3745 5134

CELKEM ZA 2221
CELKEM ZA 5519

CELKEM ZA 3639

CELKEM ZA 3745

Celkové zvýšení,snížení (+-( plánu výdajů

- 5 000.00
- 5
5 000.00
5
1 300.00
1
- 1 300.00
-1

Příjmy celkem
Výdaje celkem

0.00

000.00
000.00

300.00

300.00

2 211 700.00
2 963 100.00

Rozpočtové opatření č.3/2015 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 25.9.2015
Schválil dne 31.8.2015
Roman Janata
starosta obce
Plnění předchozích usnesení:
3/3/2015 – ZO schválilo částku ve výši 5 000,-Kč na mladé hasiče Borovnice (Borovnička) pro zakoupení vybavení –
uhrazeno 4 802,-Kč – pořízené věci budou předány v pátek 2.10.2015 v 16:00 v Borovnici.
zastupitelstvo obce projednaný bod č.1. bere na vědomí
2. Žádost o poskytnutí dotace na DČOV – manželé Hendrychovi č.p.222
Starosta informoval,že dne 8.9.2015 byla obecnímu úřadu doručena žádost na poskytnutí finančního příspěvku na
vybudovanou DČOV pro č.p.222, žadatelé Hedrychovi Radomír a Jana. DČOV je vybudována na pozemku p.p.č. 124/2,
zkolaudovaná dne 1.6.2015 Městským úřadem Dvůr Králové nad Labem – odborem ŽP – vodoprávní úřad.
Po rozpravě, kde nebylo dotazů ani připomínek starosta přednesl návrh usnesení č.1/4/2015 a nechal hlasovat.
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3. Návrh rozpočtového opatření č.4/2015
Starosta předložil ZO podklady pro projednání a schválení návrhu rozpočtového opatření č. 4/2015, které byly také zaslány
každému zastupiteli emailem.
R O Z P O Č T O V É

O P A T Ř E N Í

O B C E

Č.

4 / 2 0 1 5

PŘEHLED NÁVRHU ZMĚN ROZPOČTOVÉHO PLÁNU, ÚPRAVA ROZPOČTU K 25.9.2015 (v Kč)
Strana:
1/1
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 1341
1351
1361
1511

2310 2111
3722 2111

CELKEM ZA 0000
CELKEM ZA 2310
CELKEM ZA 3722

Celkové zvýšení,snížení (+-) plánu příjmů

1 600.00
1 000.00
1 000.00
12 300.00
15 900.00
1 500.00
1 500.00
1 000.00
1 000.00

18 400.00

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

3612 5137
3613 5137
6171 5321

CELKEM ZA 2212
CELKEM ZA 3612
CELKEM ZA 3613
CELKEM ZA 6171

Celkové zvýšení,snížení (+-( plánu výdajů
Příjmy celkem
Výdaje celkem

10 000.00
10 000.00
6 500.00
6 500.00
1 900.00
1 900.00
1 200.00
1 200.00
19 600.00

2 230 100.00
2 982 700.00

Rozdíl ve financování ve výši -752 600,-Kč bude hrazen z přebytků z minulých
období.

Protože po otevřené rozpravě nebylo dotazů ani připomínek, starosta přednesl návrh usnesení č. 2/4/2015 a nechal hlasovat.
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4. Smlouva k vytvoření společného školského obvodu ZŠ a MŠ
Starosta informoval přítomné zastupitelky a zastupitele, že dne 16.9.2015 byl obecnímu úřadu doručen návrh smlouvy na
vytvoření společného školského obvodu spádové Základní školy v Mostku panem starostou ing.Tázlerem.ZO byl tento návrh
předložen k prostudování emailem v podkladech pro dnešní jednání. V otevřené rozpravě starosta vysvětlil tento návrh
s odvoláním na znění paragrafu 178 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon).V rozpravě nebylo dotazů ani připomínek, starosta přednesl návrh usnesení č. 3/4/2015 a nechal
hlasovat.
5. Kácení stromů na pozemku p.p.č. 1293 – obecní cesta
Starosta navrhl pokácet dvě břízy na pozemku p.p.č. 1293 ve vlastnictví obce pro palivové dřevo pro kulturní dům č.p.29
z důvodu již dřívější žádosti pana Bc. Zadrobílka ohledně stínění na louku v jeho vlastnictví. Starosta předpokládal větší
počet stromů pro kácení, při fyzické kontrole pozemku konstatoval, že postačí vybrat dva kusy a ty pak použít jako palivové
dřevo pro potřeby obce.V otevřené rozpravě nebylo připomínek ani dotazů, starosta přednesl návrh usnesení č. 4/4/2015 a
nechal hlasovat.
6. Různé – dotazy, připomínky občanů
Starosta si v rámci bodu č.5 vzal slovo a sdělil přítomným, že v sobotu 3.10.2015 proběhne v obci pravidelný svoz
nebezpečných odpadů, tak jak bylo avizováno na úředních deskách a také dle rozeslaných sms zpráv občanům.
Další veřejné zasedání ZO bude naplánováno v měsíci říjnu.
Protože z řad zastupitelů ani přítomných občanů nezazněla žádná další připomínka ani dotaz, starosta bod č. 6 ukončil,
poděkoval přítomným za účast a čtvrté veřejné zasedání v čase 18:30 hod. ukončil.
Přehled usnesení přijatých zastupitelstvem obce Borovnička na veřejném zasedání dne 25.9.2015

1/4/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na vybudování domovní čističky odpadních vod
pro dům č.p.222 po realizaci stavby, výši příspěvku zastupitelstvo obce stanoví po doložení vyúčtování
skutečně vynaložených prostředků.
Hlasování: PRO 7

2/4/2015

Zastupitelstvo obce podle § 84 odst. 2, písm. b), zákona 128/2000 Sb., o obcích schvaluje návrh
rozpočtového opatření č.4/2015 ze dne 25.9.2015 dle odvětví činnosti paragrafového znění ve výši
příjmů 2 230 100,-Kč a ve výši výdajů 2 981 500,-Kč. Rozdíl příjmů a výdajů bude uhrazen z přebytků
z minulého období .( -751 400,-Kč)
Hlasování: PRO 7

3/4/2015

Zastupitelstvo obce s přihlédnutím k § 178 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (dále také školský zákon) v platném znění souhlasí s uzavřením smlouvy o
vytvoření společného školského obvodu spádové Základní školy v Mostku starostou obce Romanem Janatou.
Hlasování: PRO 7

4/4/2015

Zastupitelstvo obce souhlasí s pokácením stromů na celé parcele p.p.č. 1293 a pověřuje místostarostku obce
k podání žádosti o povolení kácení Obecnímu úřadu Borovnička.
Hlasování: PRO 7
V Borovničce dne 30.9.2015

_______________
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

