OBEC BOROVNIČKA
zastupitelstvo obce
________________________________________________________
ZÁPIS
o průběhu veřejného zasedání zastupitelstva
obce (dále také „ZO“) konaného dne 17.února 2017 od 18:00 hod. v malém sále KD
Borovnička, č.p.29
Starosta zahájil první veřejné zasedání zastupitelstva obce v roce 2017 a přivítal přítomné zastupitelky, zastupitele a přítomné
spoluobčany. Konstatoval, že zastupitelstvo obce je v počtu šesti členů. Svolání zasedání bylo zveřejněno na úřední desce včetně
elektronické od 6.2.2017 do 17.2.2017
(sejmuto z ÚD ve 19:55 hod.).
Přítomni -

p. Kateřina Krátká
p. Jarmila Švejdová
p. Alena Bogáňová
p. Roman Janata
p. Jaroslav Vaněček
p. Jaromír Trejbal
zastupitelstvo obce v počtu 6. členů

- občané a hosté : dle listiny přítomných (5)
Ověřovatelem zápisu byli pověřeni paní Švejdová a pan Trejbal, zapisovatelem paní Krátká.
Návrh programu jednání:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Finance obce, plnění předchozích usnesení
Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.p.č. 738/2
Vlajka pro Tibet – žádost společnosti Lungta
Zveřejnění záměru pronájmu obchodu a bufetu v KD č.p.29
Obecně závazná vyhláška č.1/2017 – školský obvod
Přijmutí daru – podíl na nemovitosti č.p.203 ve výši 7/32- p.Fejfar
Vydání souhlasu s pokácením 4ks stromů na pozemku p.p.č. 234/7 dle Plánu péče o stromovou zeleň na období 06/2015 –
06/2020
Diskuze, náměty , připomínky

Zastupitelstvo obce předložené body jednání schválilo (6 PRO).
Průběh jednání :
1.

Finance obce, plnění předchozích usnesení

stav hotovosti v pokladně obce ke dni 15.2.2017
26 887,00 Kč
stav prostředků na účtu ČS a.s. ke dni 15.2.2017 3 003 483,75 Kč,
ČNB ke dni 7.2.2017
130 378,22 Kč
souhrn všech finančních prostředků
3 160 748,97,-Kč
Informace o novele rozpočtové skladby č. 463/2016 ze dne 21.12.2016 s účinností od 1.1.2017 – z položky 1351 nově na 1382.
Veškeré informace ohledně umístění rozpočtu, rozpočtových opatření a hodnocení hospodaření obce, lze v plném rozsahu získat
na obecním úřadě a také na oficiálních stránkách obce www.borovnicka.eu
Informace o závěrečném vyúčtování příjmů a výdajů odpadového hospodářství v roce 2016, množství vytříděného odpadu a
množství domácího komunálního odpadu dle Fin 2-12 ke dni 31.12.2016.
příjmy za poplatky:
101 366,-Kč
příjmy za separovaný KO 52 951,-Kč Eko-Kom odměna
celkově ………………………………………………………… 154 317,-Kč
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výdaje za provoz a sběr , včetně velkoobjemného KO a BIO
výdaje za sběr NO (stanoveno povinností 2x ročně )
výdaje za pořízení odpadových pytlů a popelnic pro občany
celkově………………………………………………………….
rozdíl ,financování obcí ………………………………………

212 853,-Kč
7 724,-Kč
11 216,-Kč
231 793,-Kč
- 77 476,-Kč

Výdaje obce v měsíci leden- únor 2017.
- úhrada faktury firmě Instal Borovnice – výměna čerpadla pro Oú a byt č.p.93 14 992,-Kč – poškození starého čerpadla
- úhrada faktury firmě Kocián Borovnice A+M za oplocení, úpravu šachet a úpravu terénu u vodárny Kravín ve výši 24 044,-Kč –
v rámci omezení přístupu nepovolaných osob do prostoru jímiště.
- úhrada faktury p.Zadrobílek – zimní údržba leden 23 180,Kč
- dle DPP zimní údržba pan Rydval – 9 920,-Kč
provedeno pokácení 1ks borovice lezením na pozemku p.p.č. 288/5 dle usnesení č. 3/7/2016 , vynaložené prostředky ve výši 3 800,-Kč
zastupitelstvo projednaný bod č. 1) bere na vědomí
2.

Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.p.č. 738/2

V rámci přesunutí tohoto bodu z posledního zasedání v roce 2016, starosta opětovně předložil žádost paní Poličanské na odkoupení
pozemku p.p.č. 738/2.Do rozpravy se přihlásil pan Vaněček a konstatoval, že se na místě předmětného pozemku byl podívat a, že podle
jeho názoru by se tento pozemek mohl paní Poličanské prodat. Dojde tak k ucelení jejich pozemků.Starosta konstatoval, že k ucelení
pozemků paní Poličanské ani tímto nabytím nedojde, neboť tyto pozemky jsou protnuté obecní cestou, kterou ZO neprodává.Pan Trejbal
konstatoval, že se mělo ZO u pozemku sejít aby si vytvořil představu, jak to tam vypadá.Starosta řekl, že mu je předmětný pozemek
znám a že v současnosti se na něm nachází část věcí vyklizených z nemovitosti paní Poličanské.
Starosta po rozpravě přednesl návrh usnesení č. 1/1/2017 a nechal hlasovat.

3.

Vlajka pro Tibet – žádost společnosti Lungta

Starosta předložil žádost společnosti Lungta o připojení se Obce Borovička k vyvěšení vlajky pro Tibet dne 10.3.2017. Starosta
informoval, že v případě schválení ZO vyvěšení vlajky může společnost Lungta vlajku zapůjčit.
V rozpravě se většina ZO shodla na tom, že Obec se nepřipojí a vlajku vyvěšovat nebude.
Návrh usnesení č. 2/1/2017

4.

Zveřejnění záměru pronájmu obchodu a bufetu spolu s částí stodoly v objektu KD č.p.29
Byl předložen návrh na zveřejnění záměru pronájmu obchodu a bufetu. Na základě podnětu ostatních zastupitelů i občanů bylo
rozhodnuto o větší propagaci pronájmu jak obchodu tak i pohostinství. Paní místostarostka byla pověřena zařízením inzerce v tisku,
výrobu letáčků atd. Do diskuze se zapojila p. Trejbalová s dotazem, zda by nebylo možné, aby obec zřídila svoji prodejnu, alespoň ze
základními potravinami. V rámci rozpravy a diskuzi v průběhu jednání byla, jak starostou, tak i ostatními zastupiteli tato varianta
zamítnuta, vzhledem ke zbytečné a složité administrativě.Bylo poukázáno na možnou podporu ze strany obce nájemci a také jako
výrazná podpora bylo za všeobecné shody nabídnuté nájemné 1,-Kč/měsíc k zajištění fungování obchodu a případné další podpory,
jako je zakoupení nového vybavení (lednice, mrazáky) včetně pokladny pro EET.
Návrh usnesení č.3/1/2017

5.

Obecně závazná vyhláška č.1/2017 – školský obvod

Starosta předložil návrh znění Obecně závazné vyhlášky č.1/2017 – školský obvod (OZV) na základě podepsané dohody s Obcí Mostek
o zajištění spádového školského obvodu pro žáky z naší obce. Zastupitelstvu obce byl návrh OZV zaslán spolu s materiály k prostudování
emailem před zasedáním.
Návrh usnesení č. 4/1/2017
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6.

Projednání přijetí daru – podílu 7/32. na nemovitosti č.p.203 - Santibel
Po jednání s majitelem předmětného podílu na nemovitosti č.p.203 panem Fejfarem došlo k oslovení obce k bezplatnému převzetí
spoluvlastnického podílu ve výši 7/32 jako daru.Obec Borovnička se v rámci nabytí tohoto objektu a jako většinový majitel domluví
se zbytkem spoluvlastníků o získání i jejich podílů pro naplnění cíle tuto stavbu zbořit z důvodu reálného nebezpečí zřícení.
V rámci rozpravy nebylo dotazů ani připomínek a byl přednesen návrh usnesení č. 5/1/2017 k přijetí daru.

7.

Vyjádření souhlasu s pokácením 4ks stromů na pozemku p.p.č. 234/7 - hřiště
Starosta předložil návrh s odvoláním na vypracovaný Plán péče o stromovou zeleň na pokácení celkem 4ks stromů na pozemku
p.p.č. 234/7 a to dvou kusů topolu černého, po jednom ks jílovce maďala a jednom kusu dubu letního.Jedná se o stromy
v havarijním stavu a tyto stromy budou nahrazeny stromy novými.
Návrh usnesení č. 6/1/2017

8.

Diskuze, dotazy, náměty a připomínky
V rámci diskuze se přihlásil pan Vaněček s návrhem na znovu organizování čarodějnic na obecním hřišti v režii obce za pomoci
zastupitelů. Starosta sdělil, že by zajistil přívod elektrického proudu a pobití domečku pro zázemí prodeje občerstvení.
Závěrem starosta poděkoval přítomným za účast, zasedání v čase 19:15 ukončil.

Přehled usnesení přijatých zastupitelstvem obce Borovnička na veřejném zasedání dne 17.2.2017
1/1/2017

Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.p.č. 738/2 - Santibel
Hlasování: PRO 1 PROTI 3 ZDRŽEL SE 2 (nebylo přijato)

2/1/2017

Zastupitelstvo obce schvaluje vyvěšení vlajky pro Tibet
Hlasování: PRO 0 PROTI 5 ZDRŽEL SE 1 (nebylo přijato)

3/1/2017

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronájmu obchodu a bufetu s částí stodoly pro uložení otopu se zvýhodněným
nájemným 1,-Kč/měsíc
Hlasování: PRO 6 (bylo přijato)

4/1/2017

Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.1/2017s účinností patnáctým dnem po zveřejnění na úřední
desce
Hlasování: PRO 6 (bylo přijato)

5/1/2017

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí daru v podobě podílu na nemovitosti č.p.203 ve výši 7/32 od pana Fejfara Jiřího, bytem
Mostek č.p.209 a pověřuje starostu k zajištění potřebných úkonů k zápisu vlastnického práva.
Hlasování: PRO 6 (bylo přijato)

6/1/2017

Zastupitelstvo obce schvaluje pokácení 4ks stromů na pozemku p.p.č. 234/7 a pověřuje paní místostarostku podáním
žádosti Obecnímu úřadu borovička o vydání povolení ke kácení.
Hlasování: PRO 6 (bylo přijato)

V Borovničce dne 22.2.2017

_______________
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

