OBEC BOROVNIČKA
zastupitelstvo obce
________________________________________________________
ZÁPIS
o průběhu veřejného zasedání zastupitelstva
obce (dále také „ZO“) konaného dne 23.října 2015 od 18:00 hod. v restauraci KD
Borovnička, č.p.29
Starosta zahájil páté veřejné zasedání zastupitelstva obce v roce 2015 a přivítal přítomné zastupitelky, zastupitele a
přítomné spoluobčany. Konstatoval, že zastupitelstvo obce je v počtu šesti členů, z důvodu nemoci se omluvila paní
Švejdová. Svolání zasedání bylo zveřejněno na úřední desce včetně elektronické od 15.10.2015 do 23.10.2015
(sejmuto z ÚD ve 20:00 hod.).
Přítomni -

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

- občané a hosté : dle listiny přítomných (9)
Ověřovatelem zápisu byli pověřeni pan Vaněček a pan Trejbal, zapisovatelem paní Krátká.
Návrh programu jednání:

1. Rozpočtové opatření č. 5/2015
2. Schválení – potvrzení vyhlášené výzvy k podání nabídek na opravu bytu č.p.93 Veřejné zakázky malého rozsahu
(VZMR)
3. Ustanovení hodnotící komise pro vyhodnocení přijatých nabídek VZMR

Zastupitelstvo obce předložené body jednání schválilo (6 PRO).
Průběh jednání :
1. Rozpočtové opatření č.5/2015
Seznámení ZO s návrhem rozpočtového opatření č.5/2015:
R O Z P O Č T O V É

O P A T Ř E N Í

O B C E

Č.

5 / 2 0 1 5 (dále také jako „RO“)

PŘEHLED NÁVRHU ZMĚN ROZPOČTOVÉHO PLÁNU, ÚPRAVA ROZPOČTU K 23.10.2015 (v Kč)
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 1113
1511
2310 2111

CELKEM ZA 0000
CELKEM ZA 2310

Celkové zvýšení,snížení (+-) plánu příjmů
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10 000.00
7 100.00
17 100.00
330.00
330.00

17 430.00
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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

2310 5154
5171
3612 5171
3613 5137
5154
5171
5173
3722 5169

3745 5137
5166
5599 5139
6171 5137
5168
5176

1 400.00
1 400.00
1 000.00
12 100.00
13 100.00
40 000.00
40 000.00
12 500.00
5 000.00
15 000.00

CELKEM ZA 2212
CELKEM ZA 2310
CELKEM ZA 3612

CELKEM ZA 3613

22 500.00
10 000.00
10 000.00

CELKEM ZA 3722

14 125.00
5 125.00
5 000.00
5 000.00
20 100.00
30 000.00
3 000.00
53 100.00

CELKEM ZA 3745
CELKEM ZA 5599
CELKEM ZA 6171

Celkové zvýšení,snížení (+-( plánu výdajů

-10 000.00
-9 000.00

150 225.00

Příjmy celkem
Výdaje celkem

2 247 530.00
3 132 925.00

Rozpočtové opatření č. 5/2015 projednalo a schválilo zastupitelstvo obce Borovnička dne
23.10.2015 usnesením č.1/5/2015.
Úprava s přihlédnutím k vývoji hospodaření za 09/2015 ( Fin 2-12)
Financování ve výši -885 395.00 Kč bude hrazeno z finančních prostředků z minulého období.

Starosta přítomné ZO seznámil s jednotlivými položkami a paragrafy návrhu RO a vysvětlil prováděné změny.
Protože nebyly dotazy ani připomínky k předloženému návrhu RO, starosta přednesl návrh usnesení č.1/5/2015 a nechal
hlasovat.
2. Schválení – potvrzení vyhlášené výzvy k podání nabídek na opravu bytu č.p.93 - VZMR

Starosta informoval,že dne 14.10.2015 vyhlásil výzvu k podání nabídek na provedení opravy bytu v č.p.93, oslovil emailem
tři okolní subjekty a výzvy byla zveřejněna na úřední desce Oú, včetně elektronické na www.borovnicka.eu.
Starosta tuto výzvu představil ZO a sdělil, že předpokládaná částka je zohledněna v rozpočtovém opatření č.5/2015, které
v předchozím bodě projednalo a schválilo ZO.
Po rozpravě, kde nebylo dotazů ani připomínek starosta přednesl návrh usnesení č.2/5/2015 a nechal hlasovat.
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3. Ustanovení hodnotící komise pro vyhodnocení přijatých nabídek VZMR
Starosta informoval, že s odvoláním na ustanovení čl.III směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, je potřebné
ustanovit alespoň tří člennou komisy pro přijetí podaných nabídek na opravu bytu č.p.93.
Navrhuje, aby se členy komise stali paní Bogáňová, jako předseda kontrolního výboru, pan Soukup jako předseda finančního
výboru a dalším členem starosta navrhuje pana Trejbala. Paní Bogáňová vzhledem k předpokládanému odjezdu za hranice
ČR ve stanoveném termínu pro vyhodnocování přijatých nabídek, pověřuje místo své osoby paní Krátkou, která s tím
vyjádřila souhlas. Starosta seznámil ustanovenou komisy s termíny pro jejich výkon a po rozpravě přednesl návrh usnesení
č. 3/5/2015 a nechal hlasovat.
Závěrem starosta informoval o personální změně pro účetní agendu obce k 1.1.2015, kdy na základě rozhodnutí starosty
bude ukončena spolupráce s paní Švejdovou a nastoupí jako účetní obce paní Lucie Rydvalová.
Zasedání ZO bylo ukončeno v čase 18:25.
Přehled usnesení přijatých zastupitelstvem obce Borovnička na veřejném zasedání dne 23.10.2015
1/5/2015

2/5/2015

Zastupitelstvo obce podle § 84 odst. 2, písm. b), zákona 128/2000 Sb., o obcích schvaluje návrh
rozpočtového opatření č.5/2015 dle odvětví činnosti paragrafového znění ve výši
příjmů 2 247 530,-Kč a ve výši výdajů 3 132 925,-Kč. Rozdíl příjmů a výdajů ve výši - 885 395,-Kč bude
uhrazen z přebytků z minulého období .
Hlasování: PRO 6

Zastupitelstvo obce s přihlédnutím k usnesení č. 2/2/2015 souhlasí se zadáním a vyhlášením VZ MR na opravu
bytu č.p.93, kterou dne 14.10.2015 vydal starosta obce o objemu výdajů 650 000,-Kč včetně DPH a tuto částku
začleňuje v rámci rozpočtového opatření č. 5/2015 do výdajové části rozpočtu obce.

Hlasování: PRO 6

3/5/2015

Zastupitelstvo obce s odvoláním na znění Vnitřní směrnice č. 1/2015 ze dne 1.1.2015, čl.III ustanovuje komisi
pro vyhodnocení nabídek na opravu bytu č.p.93 v následném složení:
pan Miroslav Soukup – předseda finančního výboru,
paní Kateřina Krátká – členka zastupitelstva,
pan Jaromír Trejbal – člen zastupitelstva.
Hodnotící komise bude připravena vyhodnocovat přijaté nabídky po skončení lhůty pro podání nabídek dne
30.10.2015 ( do 14:00). Z průběhu hodnocení provede písemný zápis, který bude předložen zastupitelstvu obce
Borovnička na veřejném zasedání v pátek dne 30.10.2015 od 18:00 v restauraci KD Borovnička č.p.29.
Vyhodnocování přijatých nabídek se stanovuje jako neveřejné.
Hlasování: PRO 6

V Borovničce dne 26.10.2015

_______________
Roman J a n a t a
starosta obce

_________________

Jaroslav V a n ě č e k
ověřovatel zápisu
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________________

Jaromír T r e j b a l
ověřovatel zápisu

