OBEC BOROVNIČKA
zastupitelstvo obce
________________________________________________________
ZÁPIS
o průběhu veřejného zasedání zastupitelstva
obce (dále také „ZO“) konaného dne 16.prosince 2016 od 18:00 hod. v malém sále KD
Borovnička, č.p.29
Starosta zahájil osmé veřejné zasedání zastupitelstva obce v roce 2016 a přivítal přítomné zastupitelky, zastupitele a přítomné
spoluobčany. Konstatoval, že zastupitelstvo obce je v počtu čtyř členů, omluveni paní Švejdová a pan Trejbal. Svolání zasedání bylo
zveřejněno na úřední desce včetně elektronické od 8.12.2016 do 16.12.2016
(sejmuto z ÚD ve 20:00 hod.).
Přítomni -

p. Kateřina Krátká
p. Alena Bogáňová
p. Roman Janata
p. Jaroslav Vaněček
zastupitelstvo obce v počtu 4 členů

- občané a hosté : dle listiny přítomných (8)
Ověřovatelem zápisu byli pověřeni pan Vaněček a paní Bogáňová, zapisovatelem paní Krátká.
Návrh programu jednání:

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

Finance obce, plnění předchozích usnesení
Vyjádření souhlasu se změnou výkonu funkce starosty – od 1.1.2017 jako uvolněný
Návrh rozpočtu obce na rok 2017
Rozpočtové opatření č. 6/2016
Žádost o zveřejnění záměru prodeje pozemků p.p.č. 1250/ 1 a 738/2 – žadatelka paní Poličanská
Různé – diskuze občanů, dotazy, připomínky, podněty

Zastupitelstvo obce předložené body jednání schválilo (4 PRO).
Průběh jednání :
1. Finance obce
- informace o finančních prostředcích ke dni 14.12.2016:
stav hotovosti v pokladně obce
- 13 414,00 Kč
stav prostředků na účtu obce (Česká spořitelna)
- 2 836 406,92 Kč
stav prostředků na účtu obce (Česká národní banka) k 5.12.2016 - 134 803,88 Kč
zastupitelstvo projednaný bod č. 1) bere na vědomí
2.

Vyjádření souhlasu se změnou výkonu funkce starosty – od 1.1.2017 jako uvolněný

Starosta požádal zastupitelstvo obce o umožnění návratu do výkonu funkce starosty obce jako uvolněného z důvodu časového vypětí
spojeného s pracovním výkonem u zaměstnavatele a nemožnosti se plně věnovat povinnostem v úřadu obce s termínem nástupu od
1.1.2017. Zastupitelstvo obce nemělo námitek a starosta předložil návrh usnesení č. 1/8/2016 a nechal hlasovat.
3.

Návrh rozpočtu obce na rok 2017

Starosta předložil návrh rozpočtu obce na rok 2017, který byl zveřejněn na úřední desce obce včetně úřední desky elektronické a to od
1.12.2016 do dne jednání ZO. Sdělil, že k datu jednání ZO nebyly podány připomínky ani položeny dotazy. Konstatoval, že návrh
rozpočtu obce je navrhován jako schodkový ve výši příjmů 2 267 680,-Kč (slovy dvamilionydvěstěšedesátsedmtisícšestsetosmdesát
korun českých) a výši výdajů 3 122 600,-Kč (slovy třimilionyjednostodvacetdvatisícšestset korun českých).
Rozdíl ve výši 854 920,-Kč bude kryt z financí z minulých období. ( viz příloha č.1)
Po otevřené rozpravě k bodu č.2 byl přednesen návrh usnesení č. 2/8/2016.
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4.

Návrh rozpočtového opatření č. 6/2016

Starosta předložil ZO návrh Rozpočtového opatření č. 6/2016 jako finální úpravu rozpočtového hospodaření v roce 2016.
(viz příloha č.2).
Návrh usnesení č. 3/8/2016
5.

Žádost na zveřejnění záměru prodeje pozemků p.p.č. 1250/1 a 738/2

Starosta informoval přítomné o doručené žádosti paní Poličanské ze dne 15.11.2016 na odkoupení pozemků p.p.č. 1250/1 a 738/2
v Borovničce.
Žádost byla přečtena a otevřena rozprava. V té starosta sdělil, že žadatelka podala na minulém zasedání ZO žádost o odkoupení pozemku
p.p.č. 1250/1, který ZO jednoznačně neodsouhlasilo a bylo připomenuto, že Obec Borovnička nemá v současné době potřebu prodávat
obecní cesty ani jejich části. Starosta navrhnul se v uvedené žádosti tímto pozemkem nezabývat a jednat pouze o pozemku p.p.č. 738/2.
V rozpravě se dále vyjádřila sama žadatelka a uvedla důvody k potřebě získání předmětného pozemku, kterým je z celení parcel v okolí
své nově nabyté nemovitosti. Do rozpravy se přihlásila paní Bogáňová s návrhem odložit jednání o případném záměru pozemku p.p.č.
738/2 na příští zasedání, kdy se svými názory se vyjádří kompletní zastupitelstvo, neboť na předchozím jednání se k tomuto pozemku
vyjádřilo zastupitelstvo obce poměrem hlasování 2PRO 2 PROTI a 1ZDRŽEL. ZO souhlasilo a usnesením č. 4/8/2016 posunulo jednání
na příští zasedání ZO.
6.

Různé – diskuze,dotazy, připomínky občanů

V rámci diskuze starosta informoval přítomné o zcizování plastových popelnic po svozu a uvedl příklad nahlášené ztráty popelnice
paní Dvorské, která tuto skutečnost nahlásila obecnímu úřadu.Z řad občanů vystoupil pan Fibiger a sdělil, že popelnici schoval na svém
pozemku po jejím svalení podél cesty, aby se nepoškodila anebo nebyla zcizená. Starosta poděkoval a požádal pana Fibigera,aby o tom
uvědomil paní Dvorskou a ta si pak mohla popelnici vyzvednout.Přesto starosta apeloval na občany,aby si nejlépe ihned po svozu
popelnice od komunikace stáhli, jedná se o majetek obce a v případě krádeže popelnice si nemůže občan nárokovat novou.Starosta
v takovém případě dodá, má-li k dispozici, starou popelnici a nebo si jí občan musí zakoupit na své náklady.
Dále se do diskuze přihlásil pan Kopecký s dotazem, na výši nájemného bytu v budově hasičské zbrojnice a výši nájemného za garáž
v téže budově a proč je nájemné nižší než v bytě č.p.93. Starosta sdělil, že nájemné v bytě č.p.94 činí 1735,-Kč a nájemné za garáž je ve
výši 350,-Kč/měsíc. V bytě č.p. 93 je z důvodu jeho rekonstrukce a nové nájemní smlouvy vypočítaná z běžné výše nájemného
v okolních obcích a poměru m2.Nájemné tedy činí 4 733,-Kč/měsíc. Veškeré výše nájmů byly schváleny zastupitelstvem obce.
Závěrem starosta poděkoval přítomným za účast, poděkoval ZO za celoroční práci a také popřál všem přítomným příjemné prožití
vánočních svátků a v novém roce mnoho úspěchů a hlavně pevné zdraví a veřejné zasedání v čase 19:45 ukončil
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Přehled usnesení přijatých zastupitelstvem obce Borovnička na veřejném zasedání dne 16.12.2016
1/8/2016

Zastupitelstvo obce podle § 84 odst.2, písm.b) zákona o obcích stanovuje, že starosta bude vykonávat svoji funkci jako
uvolněný člen zastupitelstva obce a to s účinností od 1.ledna 2017
Hlasování: PRO 4 (bylo přijato)

2/8/2016

Zastupitelstvo obce podle § 84 odst. 2, písm. b), zákona 128/2000 Sb., o obcích schvaluje návrh rozpočtu obce na
rok 2017 dle odvětví činnosti paragrafového znění ve výši příjmů 2 267 680,-Kč ve výši výdajů 3 122 600 -Kč
jako schodkový. Financování ve výši 854 920,-Kč bude kryto z přebytků z minulých let.
Hlasování: PRO 4 (bylo přijato)

3/8/2016

Zastupitelstvo obce podle § 84 odst. 2, písm. b), zákona 128/2000 Sb., o obcích schvaluje návrh rozpočtového opatření
č.6/2016 ve výši příjmů 497 700,-Kč a výši výdajů 0,-Kč
Hlasování: PRO 4 (bylo přijato)

4/8/2016

Zastupitelstvo obce přesunuje jednání o záměru prodeje pozemku p.p.č. 738/2 na nejbližší příští zasedání ZO.
Hlasování: PRO 4 (bylo přijato)

V Borovničce dne 19.12.2016

_______________
Roman J a n a t a
starosta obce

_________________
Jaroslav V a n ě č e k
ověřovatel zápisu

Dále přílohy č.1 a č.2
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________________
Alena B o g á ň o v á
ověřovatel zápisu

