OBEC BOROVNIČKA
zastupitelstvo obce
________________________________________________________
ZÁPIS
o průběhu veřejného zasedání zastupitelstva
obce (dále také „ZO“) konaného dne 22.ledna 2016 od 18:00 hod. v malém sále KD
Borovnička, č.p.29
Starosta zahájil první veřejné zasedání zastupitelstva obce v roce 2016 a přivítal přítomné zastupitelky, zastupitele a přítomné
spoluobčany. Konstatoval, že zastupitelstvo obce je v počtu pěti členů, omluveni paní Švejdová, paní Bogáňová. Svolání zasedání bylo
zveřejněno na úřední desce včetně elektronické od 11.1.2016 do 22.1.2016
(sejmuto z ÚD ve 20:00 hod.).
Přítomni -

p. Kateřina Krátká
p. Roman Janata
p. Jaromír Trejbal
p. Jaroslav Vaněček
p. Miroslav Soukup
zastupitelstvo obce v počtu 5 členů

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Finance obce, plnění předchozích usnesení
Volba nájemce bytu č.p.93
Pořízení vrat do kolny KD č.p.29, vypracovaná cenová nabídka
Vyjádření souhlasu se změnou výkonu funkce starosty – od 1.3.2016 jako neuvolněný
Nový bod navržen paní Švejdovou – opětovné stanovení odměn zastupitelům
Různé – diskuze občanů, dotazy, připomínky, podněty

Zastupitelstvo obce předložené body jednání schválilo (5 PRO).
Průběh jednání :
1. Finance obce
- informace o finančních prostředcích ke dni 20.1.2016:
stav hotovosti v pokladně obce
- 12 475,00 Kč
stav prostředků na účtu obce (Česká spořitelna)
- 2 250 667,27 Kč
stav prostředků na účtu obce (Česká národní banka) - 107 653,21 Kč
Výdaje obce v měsíci prosinci 2015 a lednu 2016:
- úhrada faktury panu Horáčkovi – doplatek dle sválené výše Dodatku k SoD - 75 249,10 Kč
- úhrada faktury firmě Elektros Martinice – osvětlení kostela – 98 102,-Kč
- úhrada faktury Elektros Martinice – servis VO 2015 – 17 039,-Kč
- úhrada faktury Horák Josef Borovnice – malování záchodu na Oú – 3 700,-Kč
plus malování chodby pro byt č.p.93 – 6 400,-Kč
- revize elektroinstalace byt č.p.93 – ing.Seifert N.Paka - 2076,-Kč
- umístění psa nalezeného na území obce v měsíci říjnu 2015 (do ledna 2016) – celkově 9 317,-Kč
V roce 2016 veškeré přijaté faktury na stránkách obce www.borovnicka.eu
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Seznámení ZO s rozpočtovým opatřením č.7/2015 ke dni 28.12.2015 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.

7 / 2 0 1 5

PŘEHLED NÁVRHU ZMĚN ROZPOČTOVÉHO PLÁNU, ÚPRAVA ROZPOČTU K 28.12.2015 (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:
------------------------------------------------ --***---***.-- --***---***.-V Ý D A J E
===============================================================================
Číslo a název položky:
Částka v Kč :
SU AU PAR POL
UZ
ORJ ZPOL KAP
Datum:
+ zvýšení:
- snížení:
------------------------------------------------ --***---***.-- --***---***.-1031 5139
5163
5169
2212 6121
6130
2310 5137
5139

3631 5171
6121
3722 5139
3745 5011
6112 5023
5031
5032
5194

6310 5163

CELKEM ZA 1031

-16 500.00

CELKEM ZA 2212

-25 000.00

CELKEM ZA 2310

-15 000.00

100
0
3
3
12
12
35
7
3

CELKEM ZA 3631
CELKEM ZA 3722
CELKEM ZA 3745

CELKEM ZA 6112

000.00
000.00
000.00
000.00
000.00
000.00
000.00
000.00
000.00

40 000.00
1 500.00
1 500.00

CELKEM ZA 6310

Celkové zvýšení,snížení (+-( plánu výdajů

-5 000.00
-10 000.00
-1 500.00
-15 000.00
-10 000.00
-5 000.00
-10 000.00

-100 000.00

-5 000.00

0 000.00

Příjmy celkem
Výdaje celkem

2 444 000.00
3 384 425.00

Rozpočtové opatření č.7/2015 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 prvním veřejném zasedání v roce 2016.
Úprava s přihlédnutím k vývoji hospodaření za 10/2015 - 11/2015(Fin 2-12)
projednalo a schválilo zastupitelstvo obce dle návrhu rozpočtového opatření č.6/2015.
Financování ve výši -940 425.00 Kč bude hrazeno z finančních prostředků z minulého období.
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Skutečný výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2015:
příjmy – (plán 2 166 300,00 po změnách 2 444 000,00 hospodaření 2 664 381,79)
výdaje - (plán 2 166 300,00 po změnách 3 384 425,00 hospodaření 3 073 412,33)
vyrovnaný financování – 940 425,-Kč skutečnost – 409 030,54 rozdíl -531 394,46
zastupitelstvo projednaný bod 1. bere na vědomí
2.

Volba nájemce bytu

Starosta informoval o vývoji situace u zveřejnění záměru pronájmu bytu, který byl projednán usnesením č. 8/7/2015 a zveřejněn na
úřední desce Oú včetně elektronické (www.borovnicka.eu) od 14.12.2015 do 4.1.2016.
Sdělil, že Obecní úřad vydal dvě žádosti a to panu Plchovi Martinu a p. Bartošové Haně oba bytem Borovnička. Od druhé žadatelky bylo
zasláno sdělení sms zprávou dne 18.1.2015, že o byt již nemá zájem. Protože byla podána jediná žádost, zastupitelstvo obce s odvoláním
na sdělení o losování a výběru z více zájemců stanovuje ve všeobecné shodě, že se záměr pronájmu a jeho podmínky rozšíří i na občany,
kteří nemají v obci trvalý pobyt.Prodloužení záměru a jeho úpravu starosta vyvěsí na úřední desku v pondělí 25.1.2016, aby běžela
zákonná lhůta pro zveřejnění a zastupitelstvo obce mohlo zvolit nájemce na příštím veřejném zasedání, které je plánováno na pátek
12.2.2016.
Do diskuze se přihlásila paní Plchová, která se ohradila proti tomuto rozhodnutí a vyslovila domněnku, že by losování mělo proběhnout i
v případě jediného zájemce. Starosta odkázal na zveřejněný záměr, ve kterém si obec stanovila právo na pronájem nemovitého majetku
za odlišných podmínek. Dále paní Plchová prohlásila, že se mělo losovat již k 23.1.2015 avšak bylo jí starostou vysvětleno, s odkazem na
znění záměru, že vylosování nájemce proběhne na veřejném zasedání Zastupitelstva obce po uplynutí termínu pro zveřejnění (zveřejněno
od 14.12.2015) nejpozději v měsíci lednu 2016.Starosta dal také do všeobecného podvědomí skutečnost, že i přes vytápění bytu došlo
k zámrzu radiátorů a záchodu a je otevřené reklamační řízení se zhotovitelem panem Horáčkem.Předpokládá, se že se situaci podaří
vyřídit do termínu volby nájemce tj. do 12.2.2016.
Po uzavřené diskuzi byl přednesen návrh usnesení č. 1/1/2016.
3.

Pořízení nových vrat do kolny KD č.p.29, předložení návrhu cenové nabídky

Starosta předložil ZO vypracovanou cenovou nabídku sekčních garážových vrat do kolny KD č.p.29
Borovnička
výměna vrat
demontáž starých vrat
1ks
vykopání základu a zabetonování
prahu
1ks
vyzdívka špalet pro kotvení vrat
1ks
zarovnání ostění EPS
přetažení štěrkovým tmelem a perlinkou
penetrace a silikonová omítka
příprava elektro
sekční garážová vrata dle přílohy
přesun hmot
celkem bez DPH
DPH 21%
celkem s DPH
nabídku zpracoval: Vlastimil Horáček
Studenec 141
tel.732644261
ičo.68260768

740
5 360
1 720
800
1 600
2 736
560
37 840
1 200
52 556
11 036,76
63 592,76 Kč
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Do rozpravy se přihlásil pan Soukup sdělil, že vrata takového typu jsou pro kůlnu zbytečná, navrhnul nechat vypracovat novou cenovou
nabídku na vrata dvoukřídlá, kovová, která pro kolnu budou dostatečná. Dále sdělil, že by se měl spíše začít řešit vstup do obchodu,
neboť dochází k destrukci tohoto prostoru zejména zvýšeným praskáním zdí a okna.Také upozornil na další potřebné investice jako je
vypracování projektové dokumentace na parkoviště před KD a také, že by se měla odkoupit cesta od pana Jílka na Klebši, který údajně
tuto cestu nabídl k prodeji obci.Starosta sdělil, že ke změně typu vrat nevidí problém, že souhlasí i variantou křídlových, kovových
vrat,ale upozornil, že vzhledem ke stavu vrat současných,dřevěných vidí potenciální riziko vlámání, neboť se v kolně přes letní sezonu
ukládá žací technika pro veřejnou zeleň, tedy věc vrat řešit co nejrychleji. Závěrem rozpravy starosta informoval, že osloví zámečnické
firmy a nechá vypracovat novou cenovou nabídku na vrata klasického, křídlového typu a tu pak představí ZO.
Po uzavřené rozpravě byl přednesen návrh usnesení č. 2/1/2016.
4.

Vyjádření souhlasu ZO se změnou výkonu funkce starosty s termínem od 1.3.2016 jako neuvolněný, stanovení výše odměny

Starosta navrhuje s odvoláním na již zmíněnou možnost změny statutu starosty z výkonu uvolněné funkce na funkci neuvolněnou.
Navrhuje stanovit výši odměny v souladu se zněním Nařízení vlády č.37/2003 Sb. o odměnách zastupitelstev obcí dle aktuálního znění
(také jako „Nařízení“) na 0,5 násobek částky uvedené v příloze 1. Nařízení. Sdělil, že práce starosty bude i nadále v rozsahu plnění všech
stanovených úkolů vyjma vedení účetnictví obce, které zajišťuje účetní obce.
Po uzavřené rozpravě byl přednesen návrh usnesení č. 3/1/2016.
5.

Znovu zavedení odměn zastupitelům obce – stanovení výše odměn

Starosta přednesl návrh paní Švejdové (na její požádání) na znovu poskytování odměn zastupitelům obce, které byly usnesením č.
3/7/2002 zrušeny z důvodu nedostatku finančních prostředků a také pro poskytování odměn uvolněného starosty. Domnívá se, že
vzhledem k vývoji a stabilizaci financí obce tato solidární potřeba pominula.V otevřené rozpravě starosta předložil jednotlivé možné výše
odměn pro místostarostku, kterou zastupitelstvo stanovilo na 0,5 násobek stanovené odměny v příloze č.1 Nařízení. U členů zastupitelů
byla stanovena maximální částka stanovená v příloze č.1 Nařízení.
Starosta konstatoval, že stav obyvatel k 1.1.2016 činí 197.Tato částka bude zohledněna pro výpočet příplatku k odměně dle přílohy č. 1
Nařízení. Po ukončené rozpravě byl přednesen návrh usnesení č.4/1/2016.
6.

Různé – dotazy, připomínky občanů

- starosta se v rámci bodu č. 6 ujal slova a informoval, že poplatek za odpady pro rok 2016 zůstává beze změny, tedy v částce 400,Kč/osobu nebo za rekreační objekt, zmínil výsledky sebraného komunálního odpadu z domácností za roky 2013,2014 a 2015, kdy
v posledním roce došlo k výraznému úbytku komunálního odpadu na 31,05 t (2013 – 41,1 t – 2014 – 54,08 t)
a poděkoval za dobré výsledky, které jasně ukazují na zvyšující se míru třídění komunálního odpadu v domácnostech.
- sdělil, že by se v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2016 měla být poptávána oprava druhé sochy u č.p.2
- poptávka na vypracování projektové dokumentace pro parkoviště před KD č.p.29
a další činnosti v rámci rozpočtu.
Závěrem starosta poděkoval přítomným za účast, sdělil termín příštího zasedání v pátek 12.2.2016 se začátkem v 18:00 opět v malém sále
KD a veřejné zasedání v čase 19:05 ukončil
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Přehled usnesení přijatých zastupitelstvem obce Borovnička na veřejném zasedání dne 22.1.2016
1/1/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje a upřesňuje záměr pronájmu bytu č.p.93 s příslušenstvím a zahradou z důvodu
podané jedné žádosti a stanovuje, že zájemce nemusí splňovat podmínku trvalého pobytu v obci.Dále
stanovuje, že losování žadatelů proběhne na veřejném zasedání ZO v pátek 12.2.2016 a pověřuje starostu
zajištěním zveřejnění nového (doplněného) záměru pronájmu bytu č.p.93.
Hlasování: PRO 5 (bylo přijato)

2/1/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení vrat do kolny KD č.p.29 v celkové ceně do 65 000,-Kč
( s DPH) dle schváleného rozpočtu na rok 2016.
Hlasování: PRO 1 ZDRŽEL SE 0 PROTI 4 (nebylo přijato)

3/1/2015

Zastupitelstvo obce podle § 84 odst 2 písm. m) zákona o obcích stanoví, že starosta bude vykonávat svoji
funkci jako neuvolněný člen zastupitelstva a to s účinností od 1.března 2016.
Zastupitelstvo obce stanovuje výši odměny starosty na 0,5 násobek výše měsíční odměny určené podle přílohy č.1
Hlasování: PRO 4 ZDRŽEL SE 1 PROTI 0 (bylo přijato)

4/1/2015

Zastupitelstvo obce ruší platnost usnesení č. 3/7/2002 ze dne 16.listopadu 2002 ve smyslu usnesení č. 8/3/2002
ve věci odměn neuvolněným členům zastupitelstva s účinností od 1.března.2016. Členové zastupitelstva – 299,-Kč + 2x
192,-Kč (počet obyvatel k 1.1.2016 =197=) vše v termínu účinnosti od 1.března 2016.
Hlasování: PRO 5 (bylo přijato)

5/1/2016

Zastupitelstvo obce stanovuje odměny za výkon funkce místostarostky na 0,5 násobek výše měsíční odměny určené podle
přílohy č.1 (Nařízení vlády č. 37/2003).
Hlasování: PRO 4 ZDRŽEL SE 1 PROTI 0 (bylo přijato)

V Borovničce dne 26.1.2016

_______________
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

