OBEC BOROVNIČKA
zastupitelstvo obce
________________________________________________________
ZÁPIS
o průběhu veřejného zasedání zastupitelstva
obce (dále také „ZO“) konaného dne 29.dubna 2016 od 18:00 hod. v malém sále KD
Borovnička, č.p.29
Starosta zahájil třetí veřejné zasedání zastupitelstva obce v roce 2016 a přivítal přítomné zastupitelky, zastupitele a přítomné
spoluobčany. Konstatoval, že zastupitelstvo obce je v počtu pěti členů. Svolání zasedání bylo zveřejněno na úřední desce včetně
elektronické od 21.4.2016 do 30.4.2016.
Přítomni - p.Jarmila Švejdová
p. Roman Janata
p. Jaromír Trejbal
p. Jaroslav Vaněček
p. Miroslav Soukup
omluveni p. Kateřina Krátká, p.Alena Bogáňová
zastupitelstvo obce v počtu 5.členů
- občané a hosté : dle listiny přítomných (9)
Ověřovatelem zápisu byli pověřeni paní Švejdová a pan Trejbal, zapisovatelem paní Krátká.
Návrh programu jednání:

1.
2.
3.
4.

Finance obce, plnění předchozích usnesení
Žádost o pronájem restaurace KD č.p.29
Stanovení částky pro poskytnutí finančního příspěvku na DČOV – Hendrychová Jana, č.p.222
Různé, dotazy, připomínky, diskuze, sdělení občanům

Zastupitelstvo obce předložené body jednání schválilo (5 PRO).

Průběh jednání :
1. Finance obce, plnění předchozích usnesení
Finanční prostředky k 27.4.2016
hotovost v pokladně 8 306,-Kč
stav prostředků na účtu ČS a.s.: 2 446 461,63 Kč
stav prostředků na účtu ČNB k 6.4.2016 : 121 368,41 Kč
vydané prostředky v měsíci březen – duben 2016
18.3. – zakoupení materiálu (košťálov 0-23) na opravu cest DS Logistic – 10 182,-Kč
24.3. – náklady na zimní údržbu – pluhování pan Bc.Zadrobílek 2269,-Kč
4.4. – ztracené bednění pod rám vrat do kolny KD č.p.29 – zednické práce, včetně materiálu – pan Vais 4 050,-Kč
7.4. – Zdravotní ústav Ústí nad Labem – kontrola jakosti vody – velký odběr 15 778,-Kč
15.4. – zálohová platba opravy (restaurování ) sochy u č.p. 2 – pan Kotrbáček Hořice 15 000,-Kč
25.4. - zakoupení materiálu (košťálov 0-23) na opravu cest DS Logistic – 28 709,-Kč celkový objem přes 120 t
plnění předchozích usnesení – informace
1/2/2016 schválení nájemce bytu č.p.93 – uzavřená nájemní smlouva, zaplacená kauce ve výši 9 466,-Kč, nájemce
uhradil nájemné k 22.3.2016 ve výši 7 333,-Kč, k 15.4.2016 další řádné nájemné v předepsané výši,
2/2/2016 – snížení nájemného v prodejně č.p. 29 na čásku 1 000,-Kč měsíčně, k 1.3.2016 uzavřen dodatek smlouvy
4/2/2016 – na základě schválené částky dle cenové nabídky pana Kohouta Mostek byly vyrobeny a umístěny vrata do
kolny KD č.p.29. Schválená částka 20 000,-Kč byla dle faktury č. 2016002 ze dne 18.4.2016 uhrazena ve výši 20 738,Kč.
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6/2/2016 – schválená částka na opravu druhé sochy u č.p. 2 Sv.Jana Křtitele ve výši 50 000,-Kč. Uzavřená smlouva o
dílo a práce byly započaty.
zastupitelstvo projednaný bod 1. bere na vědomí
2. Žádost o pronájem restaurace KD č.p.29
Obecnímu úřadu byla emailem dne 20.4.2016 doručena žádost paní Lucie Pižlové, bytem Hradec Králové
na pronájem restaurace v KD č.p.29
Žádost byla přečtena (Příloha č.1 zápisu)
Návrh usnesení č. 1/3/2016
3. Stanovení částky pro poskytnutí finančního příspěvku na DČOV – Hendrochová J. Borovnička č.p.222
- ZO bylo předloženo Vyúčtování na vybudování domovní čističky vod pro RD č.p.222, které podala paní Hendrychová.
Předložené doložené náklady byly vyčísleny na 49 039,-Kč.
Navrženy byly možnosti na poskytnutí výše : 70% - činilo by 34 327,30 Kč
80% - činilo by 39 231,20 Kč
90% - činilo by 44 138,10 Kč.
ZO rozhodlo o poskytnutí 90% z částky 49 039,-Kč, k vyplacení žadatelce paní Hendrychové ve výši 44 135,-Kč.
Návrh usnesení č.2/3/2016
4. Různé, dotazy, připomínky, diskuze
Poskytnutí informací o sběru nebezpečných odpadů v sobotu 14.5.2016 v obvyklých časech na obvyklých místech,
informace o přistavení kontejneru na objemný domovní odpad pod hřiště od pátku 20.5.2016 do pondělí 23.5.2016.
Závěrem zasedání starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání v čase 18:22 ukončil.
Přehled usnesení přijatých zastupitelstvem obce Borovnička na veřejném zasedání dne 29.4.2016
1/3/2016

Zastupitelstvo obce na základě doručené žádosti dne 20.4.2016 schvaluje nájemce paní Lucii Pižlovou, bytem
ČSA 408/21 Hradec Králové s výši měsíčního nájmu 1 000,-Kč splatného do 15.dne v měsíci a pověřuje
starostu sestavením nájemní smlouvy ke dni 1.5.2016 s dobou určitou pěti let do 30.4.2021.
Hlasování: PRO 5 (bylo přijato)

2/3/2016

Zastupitelstvo obce schvaluje výši příspěvku na DČOV z předložené výše skutečných nákladů
49 039,-Kč 90% tedy celkově 44 135,-Kč paní Hendrychové, Borovnička č.p.222.
Příspěvek se stanovuje vyplatit na účet žadatelky do konce měsíce května 2016
Hlasování: PRO 5 (bylo přijato)

V Borovničce dne 9.5.2016

_______________
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

