OBEC BOROVNIČKA
zastupitelstvo obce
________________________________________________________
ZÁPIS
o průběhu veřejného zasedání zastupitelstva
obce (dále také „ZO“) konaného dne 30.června 2016 od 19:00 hod. v malém sále KD
Borovnička, č.p.29
Starosta zahájil čtvrté veřejné zasedání zastupitelstva obce v roce 2016 a přivítal přítomné zastupitelky, zastupitele a spoluobčany.
Konstatoval, že zastupitelstvo obce je v počtu šesti členů.
Svolání zasedání bylo zveřejněno na úřední desce včetně elektronické od 20.6.2016.
Přítomni - p.Jarmila Švejdová
p. Roman Janata
p. Jaromír Trejbal
p. Jaroslav Vaněček
p. Kateřina Krátká,
p.Alena Bogáňová
zastupitelstvo obce v počtu 6.členů
- občané a hosté : dle listiny přítomných (4)
Ověřovatelem zápisu byli pověřeni paní Švejdová a pan Trejbal, zapisovatelem paní Krátká.
Návrh programu jednání:

1. Finance obce, plnění předchozích usnesení
2. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2015, Závěrečný účet obce za rok 2015, Zpráva o přezkoumání
hospodaření obce za rok 2015
3. Odvolání předsedy finančního výboru
4. Vyslovení souhlasu s ukončením mandátu zastupitele obce pana Miroslava Soukupa
5. Volba předsedy finančního výboru
6. Revokace usnesení č. 1/3/2016 – nájemce restaurace KD č.p.29
7. Diskuze (i po každém bodě jednacím)
Zastupitelstvo obce předložené body jednání schválilo (6 PRO).

Průběh jednání :
1. Finance obce, plnění předchozích usnesení
Finanční prostředky k 29.6.2016
hotovost v pokladně 20 540,-Kč
stav prostředků na účtu ČS a.s.: 2 666 903,90 Kč
stav prostředků na účtu ČNB k 8.6.2016 : 86 375,08 Kč
informace o vydaných prostředcích v rámci schváleného rozpočtu na rok 2016:
- Strabag Pha – úhrada faktury za provedené opravy obecních cest – k nádraží a smyčka pod KD – oprava frézovanou
asfaltovou směsí s uválcováním v ceně 105 360,-Kč
- Rejmont Mostek – oprava obecních cest štěrkovou směsí – Klebš v ceně 27 497,25Kč
- zakoupení sadby lesních stromků na zalesnění po těžbě u č.p. 117 (samoty) v ceně 12 913,-Kč
zastupitelstvo projednaný bod č.1. bere na vědomí
2. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2015, Závěrečný účet obce za rok 2015 – projednání, Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2015
K projednání byly předloženy podklady:
Závěrečný účet obce za rok 2015
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015
Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2015
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Rozvaha k 31.12.2015
Příloha k 31.12.2015
výkaz Fin 2-12 k 31.12.2015
Inventarizační zpráva za rok 2015
Starosta přítomné seznámil s předloženými podklady, nebyly dotazy ani připomínky, ZO vyslovilo souhlas
Návrh usnesení č. 1/4/2016
3. Odvolání předsedy finančního výboru
na základě přijatého oznámení o ukončení mandátu zastupitele obce Borovnička pana Soukupa Miroslava k 30.6.2016
bylo navrženo odvolání a projednáno navržení nového kandidáta na uvolněný post.
Návrh usnesení č.2/4/2016
4. Vyslovení souhlasu s ukončením mandátu zastupitele pana Soukupa Miroslava
na základě přijatého oznámení o ukončení mandátu ZO ke dni 30.6.2016 podaného panem Soukupem Miroslavem a
přijatého dne 16.5.2016 starosta požádal ZO o vyslovení souhlasu s ukončením.
Návrh usnesení č. 3/4/2016
V této souvislosti bylo starostou oznámeno jméno dalšího náhradníka pana Josefa Klůze a požádáno o vyjádření ZO k
jeho oslovení.
Návrh usnesení č.4/4/2016
5. Volba předsedy finančního výboru
s odkazem na bod jednací č.3 byla ve shodě všech ZO navržena kandidátka na post předsedkyně finančního výboru paní
Švejdová Jarmila. Ta oznámila, že kandidaturu přijímá.
Protože nebylo dalších návrhů, byl předložen návrh usnesení č. 5/4/2016.
6. Revokace usnesení č.1/3/2016 – nájemce restaurace KD č.p.29
Starosta informoval ZO, že na základě souhlasu k uzavření nájemní smlouvy s paní Pižlovou (usnesením č. 1/3/2016),
bylo podáno před uzavřením nájemní smlouvy ústní odstoupení od záměru budoucí nájemkyní z důvodu nezajištěného
živnostenského listu a z důvodu propočtu nákladů na provoz, který pro ni není rentabilní. Zjištění učinila až po podání
žádosti a o ohledem na výše uvedené již zájem o pronájem nemá.
Návrh usnesení č. 6/4/2016
7.

Diskuze
v rámci bodu č.7 starosta informoval, že ve dnech 7.7 až 15.7.2016 budou omezeny úřední hodiny na obecním úřadu
z důvodu čerpání řádné dovolené účetní obce paní Rydvalové.
V tomto týdnu budou úřední hodiny zajištěné starostou v PO a ST v časech od 17:00 do 19:00.
Závěrem starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání v čase 19:35 ukončil.

Přehled usnesení přijatých zastupitelstvem obce Borovnička na veřejném zasedání dne 30.6.2016
1/4/2016

Zastupitelstvo obce podle § 84 odst. 2 písm. b), zákona o obcích schvaluje
závěrečný účet obce za rok 2015 ve smyslu ustanovení § 17 odst. 7 písm. a)
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – vyslovuje souhlas s
hospodařením obce v roce 2015 a vyslovuje souhlas s převodem finančních prostředkům na rok 2016.
Hlasování: PRO 6 (bylo přijato)

2/4/2016

Zastupitelstvo obce odvolává z funkce předsedy finančního výboru pana Soukupa Miroslava
Hlasování: PRO 6 (bylo přijato)

3/4/2016

Zastupitelstvo obce vyslovuje souhlas s ukončením mandátu zastupitele obce pana Soukupa Miroslava na
základě jeho žádosti ke dni 30.6.2016.
Hlasování: PRO 6 (bylo přijato)
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4/4/2016

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu oslovení náhradníka pana Josefa Klůze k přijetí mandátu na příštím
zasedání ZO, v případě jeho odmítnutí bude zastupitelstvo obce pracovat v současném složení šesti členů a
Hlasování: PRO 6 (bylo přijato)

5/4/2016

Zastupitelstvo obce podle § 84 odst.2 písm. l) zákona o obcích volí
paní Švejdovou Jarmilu do funkce předsedkyně finančního výboru.
Zastupitelstvo obce doporučuje předsedkyni finančního výboru, aby do jednání
nejbližšího zasedání zastupitelstva připravila návrh na změny či doplnění v počtu
a osobách dalších členů výboru v případě, že uzná jako potřebné.
Hlasování: PRO 5 ZDRŽEL SE 1 PROTI 0 (bylo přijato)

6/4/2016

Zastupitelstvo obce na základě doručené žádosti dne 20.4.2016 ruší uzavření nájemní smlouvy s paní
Lucii Pižlovou, bytem ČSA 408/21 Hradec Králové z důvodu neuzavřené nájemní smlouvy
k stanovenému termínu, a vlivem nových okolností vzešlých ze strany budoucího nájemce a jeho
ústnímu vyjádření o ukončení záměru pronájmu restaurace v KD č.p.29
Hlasování: PRO 6 (bylo přijato)

V Borovničce dne 8.7.2016

_______________
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

