OBEC BOROVNIČKA
zastupitelstvo obce
________________________________________________________
ZÁPIS
o průběhu veřejného zasedání zastupitelstva
obce (dále také „ZO“) konaného dne 12.února 2016 od 18:00 hod. v malém sále KD
Borovnička, č.p.29
Starosta zahájil druhé veřejné zasedání zastupitelstva obce v roce 2016 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 1.2.2016 do 12.2.2016
(sejmuto z ÚD v 19:15 hod.).
Přítomni -

p. Kateřina Krátká
p.Jarmila Švejdová
p.Alena Bogáňová
p. Roman Janata
p. Jaromír Trejbal
p. Jaroslav Vaněček
p. Miroslav Soukup
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. Losování nájemce bytu č.p.93
3. Návrh na úpravu výše nájemného pro obchod č.p.29, hospoda

nově zařazené:
4. Pořízení vrat do kolny KD č.p.29, vypracovaná cenová nabídka II
5. Vyjádření stanoviska ZO k vyvěšení vlajky pro Tibet
6. Cenová nabídka na opravu sochy Sv. Jana Křtitela u č.p.2
7. Různé

Zastupitelstvo obce předložené body jednání schválilo (7 PRO).
Průběh jednání :
1. Finance obce

- informace o finančních prostředcích ke dni 11.2.2016:
stav hotovosti v pokladně obce
- 33 099,- Kč
stav prostředků na účtu obce (Česká spořitelna)
- 2 318 547,55 Kč
stav prostředků na účtu obce (Česká národní banka) k 8.2.2016 - 112 224,94 Kč
zastupitelstvo projednaný bod 1. bere na vědomí
2.

Losování nájemce bytuč.p.93

předložená jedna žádost – pan Martin Plch.Na základě zveřejněného záměru přidělen byt s datem od 1.3.2016.Starosta vypracuje nájemní
smlouvu.
Po uzavřené diskuzi byl přednesen návrh usnesení č. 7/2/2016.
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3.

Návrh na úpravu výše nájemného prodejna a hospoda KD č.p.29

Starosta předložil návrh na snížení nájemného v prodejně a hospodě KD č.p.29 k datu od 1.3.2016, jako podporu na zachování provozu
obchodu i hospody.
V rámci rozpravy nebyly protinávrhy,starosta přednesl návrh usnesení č. 2/2/2016 a 3/2/2016.
4.

Pořízení vrat do kolny KD č.p.29, předložená cenová nabídka II

Starosta předložil vypracovanou cenovou nabídku na pořízení vrat do kolny KD č.p.29. Informoval, že byli osloveni dva podnikatelé pan
Kohout z Mostku a pan Klůz z Pecky.Cenovou nabídku do termínu zasedání ZO předložil pouze pan Kohout v celkové částce do 20 000,Kč na vrata kovová, dvoukřídlá se základní a vrchní barvou.
Po uzavřené rozpravě byl přednesen návrh usnesení č. 4/2/2016.
5.

Vyjjádření stanoviska ZO k vyvěšení vlajky pro Tibet

Starosta informoval, že obecní úřad obdržel datovou zprávou dne 21.1.2016 žádost od spolku Lungta na účast při vyvěšení vlajky na
podporu Tibetu a to vyvěšením na budově úřadu ve dne 10.3.2016.
Po ukončené rozpravě byl přednesen návrh usnesení č.5/2/2016.
6.

Cenová nabídka na opravu sochy Sv.Jana Křtitele u domu č.p.2

Starosta předložil vypracovanou cenovou nabídku na opravu sochy Sv.Jana Křtitele panem Kotrbáčkem z Hořic v celkové částce
46 000,-Kč. Starosta konstatoval s odvoláním na schválený rozpočet na rok 2016, že s opravou bylo počítáno při sestavování a
schvalování rozpočtu a byly vyčleněna částka 70 000,-Kč,Cenovou nabídku předložil k nahlédnutí ZO.
Po ukončené rozpravě byl přednesen návrh usnesení č. 6/2/2016.
7.

Různé, diskuze, dotazy občanů

Starosta upozornil přítomné na termíny pro úhradu místních poplatků.
Požádal přítomné zastupitele o dodání čísla účtu, kam bude poukazována odměna za výkon funkce a poskytli informaci účetní obce o své
zdravotní pojišťovně.
Závěrem zasedání poděkoval všem za účast a zasedání v čase 18:20 ukončil.

Přehled usnesení přijatých zastupitelstvem obce Borovnička na veřejném zasedání dne 12.2.2016
1/2/2016

Zastupitelstvo obce na základě vylosování z počtu- jeden žadatel -vybírá nájemce pana Martina Plcha, bytem
Borovnička č.p.205 a pověřuje starostu obce sestavením nájemní smlouvy s výší měsíčního nájmu
4 733,-Kč, stanovuje vratnou kauci ve výši dvou měsíčních nájmů splatnou při podpisu nájemní smlouvy v hotovosti do
pokladny obce s termínem uzavření nájemní smlouvy k 1.3.2016.
Hlasování: PRO 7 (bylo přijato)

2/2/2016

Zastupitelstvo obce schvaluje snížení nájemného pro prodejnu KD č.p.29 nájemci panu Soukupovi
s termínem od 1.3.2016, nájemné nově stanovuje na 1 000,-Kč/měsíc.
Hlasování: PRO 6 ZDRŽEL SE 1 PROTI 0 (bylo přijato)

3/2/2016

Zastupitelstvo obce schvaluje výši nájemného pro hospodu KD č.p.29 novému případnému nájemci na 1 000,-Kč/měsíc
Hlasování: PRO 7 (bylo přijato)

4/2/2016

Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení vrat do kolny KD č.p.29 v celkové ceně do 20 000,-Kč
( s DPH) dle schváleného rozpočtu na rok 2016.
Hlasování: PRO 7 (bylo přijato)

5/2/2016

Zastupitelstvo obce schvaluje vyvěšení vlajky pro Tibet dne 10.3.2016
Hlasování: PRO 0 ZDRŽEL SE 2 PROTI 5 (nebylo přijato)
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6/2/2016

Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku na opravy sochy Sv.Jana Křtitele u č.p.2 v souladu se schváleným rozpočtem
na rok 2016 ve výši 50 000,-Kč, vypracovanou panem Kotrbáčkem z Hořic.

V Borovničce dne 16.2.2016

_______________
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

