OBEC BOROVNIČKA
zastupitelstvo obce
________________________________________________________
ZÁPIS
o průběhu veřejného zasedání zastupitelstva
obce (dále také „ZO“) konaného dne 18.srpna 2016 od 19:00 hod. v malém sále KD
Borovnička, č.p.29
Starosta zahájil páté 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 7.8.2016.
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 (6)
Ověřovatelem zápisu byli pověřeni paní Švejdová a pan Trejbal, zapisovatelem paní Krátká.
Návrh programu jednání:

1. Ukončení nájemní smlouvy v bytě č.p.93 k 31.8.2016,
2. Zveřejnění záměru pronájmu obecního bytu č.p. 93 od 1.9.2016
3. Rozpočtové opatření č.2/2016
Zastupitelstvo obce předložené body jednání schválilo (6 PRO).

Průběh jednání :
1. Ukončení nájemní smlouvy v bytě č.p.93
Starosta předložil ZO přijatou výpověď ze dne 3.8.2016 od pana Martina Plcha.
V rámci rozpravy starosta výpověď přečetl a podal návrh na přistoupení k výpovědi dohodou, aby bylo možné v průběhu měsíce září
2016, po případném schválení záměru pronájmu vybrat nového nájemce.
Zároveň starosta požádal ZO o určení alespoň dvou členů k převzetí bytu, které se v případě souhlasu ZO provede dne 31.8.2016.
Návrh usnesení č. 1/5/2016

2. Zveřejnění záměru pronájmu bytu č.p.93 od 1.9.2016
Starosta podal návrh na zveřejnění záměru pronájmu bytu č.p.93 ihned po uvolnění současným nájemcem a to od
1.9.2016. Dále bylo v rámci rozpravy stanoveno, že výše nájmu zůstává nezměněná, uzavření nájemní smlouvy s novým
nájemcem bude na jeden rok s vratnou kaucí ve výši dvou nájmů a po skončení roční lhůty bude uzavřena nájemní
smlouva na dobu neurčitou. Dále ZO stanovilo, že případný žadatel nemusí mít v obci trvalý pobyt a výběr žadatele při
větším počtu uchazečů bude probíhat losováním předtištěných žádostí, kterou žadatel obdrží od Obecního úřadu při
předložení vlastní žádosti a v záměru se uvede termín losování, které se uskuteční při veřejném zasedání zastupitelstva
obce a to nejpozději do 8.9.2016.
Návrh usnesení č. 2/5/2016
3. Rozpočtové opatření č. 2/2016
Starosta informoval přítomné zastupitele, že ke dni 1.7.2016 bylo vyhotoveno Rozpočtové opatření č.1/2016, které bylo
upraveno dle jednotlivých položek beze změny příjmové a výdajové části. (viz níže)
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Dne: 1.7.2016
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O B C E

Č.

1 / 2 0 1 6

PŘEHLED NÁVRHU ZMĚN ROZPOČTOVÉHO PLÁNU, ÚPRAVA ROZPOČTU (v Kč)
Strana:

1/1

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
1032 5169
2212 5139
5169
6121
6130
5171
2310 5171
3341 5171
6171 5011
5021

10 000.00
10 000.00

CELKEM ZA 1031

-30 000.00
-30 000.00

CELKEM ZA 1032
20 000.00

-8 000.00
-20 000.00
-10 000.00
83 000.00
65 000.00

CELKEM ZA 2212
CELKEM ZA 2310

-35 000.00
-35 000.00

CELKEM ZA 3341

-10 000.00
-10 000.00
200 000.00

CELKEM ZA 6171

0.00

Celkové zvýšení,snížení (+-( plánu výdajů

-200.000.00

0.00

Rozpočtové opatření č.1/2016 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 veřejném zasedání dne 16.8.2016
Schválil dne 1.7.2016
Roman Janata starosta obce

Dále byl předložen návrh Rozpočtového opatření č. 2/2016 ve kterém se mění výše příjmů o 146 466,-Kč dle navýšení
příjmových položek, zejména daní a příjmu z prodeje dřevní hmoty.(viz dále)
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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 1122
1511
1032 2111
3612 2132
2139
3722 2310

20
11
31
70
70
33
9
42
3
3

CELKEM ZA 0000
CELKEM ZA 1032
CELKEM ZA 3612
CELKEM ZA 3722

Celkové zvýšení,snížení (+-( plánu výdajů

000.00
000.00
000.00
000.00
000.00
000.00
466.00
466.00
000.00
000.00

146 466.00

Rozpočtové opatření č. 2/2016 projednalo a schválilo zastupitelstvo obce Borovnička dne
16.8.2016 usnesením č………

Příjmy jsou nově ve výši 2 270 136,-Kč
Návrh usnesení č.3/5/2016
Přehled usnesení přijatých zastupitelstvem obce Borovnička na veřejném zasedání dne 16.8.2016
1/5/2016

Zastupitelstvo obce na základě přijaté výpovědi pana Martina Plcha,Borovnička č.p.93 souhlasí s ukončením
nájemní smlouvy dohodou ke dni 31.8.2016.
Hlasování: PRO 6 (bylo přijato)

2/5/2016

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronájmu bytu v Borovničce č.p.93 od 1.9.2016 a stanovuje podmínky:
žadatel nemusí být trvale hlášen k pobytu v obci, stanovuje kauci ve výši dvou nájmů, výše nájmu se stanovuje
na 4 733,-Kč/měsíc, nájemní smlouva se uzavírá na dobu jednoho roku, po uplynutí této doby se
nájemní smlouva uzavře na dobu neurčitou.Losování žadatelů se uskuteční na dalším veřejném zasedání ZO a to
nejpozději do 10.9.2016.
Hlasování: PRO 6 (bylo přijato)

3/5/2016

Zastupitelstvo obce podle § 84 odst. 2, písm. b), zákona 128/2000 Sb., o obcích schvaluje návrh
rozpočtového opatření č.2/2016 dle odvětví činnosti paragrafového znění ve výši
příjmů 146 466,-Kč.

Hlasování: PRO 6 (bylo přijato)
V Borovničce dne 17.8.2016

_______________
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

