OBEC BOROVNIČKA
zastupitelstvo obce
________________________________________________________
ZÁPIS
o průběhu veřejného zasedání zastupitelstva
obce (dále také „ZO“) konaného dne 18.května 2017 od 18:00 hod. v restauraci KD
Borovnička, č.p.29
Starosta zahájil třetí veřejné zasedání zastupitelstva obce v roce 2017 a přivítal přítomné zastupitelky, zastupitele a přítomné
spoluobčany. Konstatoval, že zastupitelstvo obce je v počtu pěti členů, omluvena paní Švejdová. Svolání zasedání bylo zveřejněno na
úřední desce včetně elektronické od 10.5.2017.
Přítomni -

p. Kateřina Krátká
p. Alena Bogáňová
p. Roman Janata
p. Jaroslav Vaněček
p. Jaromír Trejbal
zastupitelstvo obce v počtu 5. členů

- občané a hosté : dle listiny přítomných (13)
Ověřovatelem zápisu byli pověřeni pan Trejbal a pan Vaněček, zapisovatelem paní Krátká.
Návrh programu jednání:

1. Finance obce, plnění usnesení, rozpočtové opatření č.1/2017
2. Přípojka NN ke kostelu
3. Obecní znak
nově doplněné body po termínu zveřejnění

4. Projednání žádosti o poskytnutí návratného finančního příspěvku, pan Trybeneker
5. Rozpočtové opatření č. 2/2017
6. Uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na nebytové prostory Oú č.p.93
Zastupitelstvo obce předložené body jednání schválilo (5 PRO).
Průběh jednání :
1.

Finance obce, plnění usnesení, rozpočtové opatření č. 1/2017 na vědomí ZO
starosta předložil souhrn stavu financí k 17.5.2017 a u ČNB ke dni 9.5.2017 (viz poslední výpis)
stav hotovosti v pokladně – 15 549,-Kč
stav prostředků na účtu ČS a.s. – 2 955 112,38 Kč
stav prostředků na účtu ČNB – 144 793,43 Kč
souhrn prostředků 3 115 454,81 Kč
plnění usnesení, finanční výdaje březen, duben a květen:
usnesení č. 6/1/2017 – pokácení stromů 4.ks na hřišti - provedeno panem Trejbalem – není vyúčtováno
3/2/2017 – pořízení krbových kamen do obchodu - zakoupeny v částce 12 619,-Kč
kominické práce, zapojení kamen včetně počáteční revize –pan Šramar – 2 800,-Kč
5/2/2017 – pořízení pokladny EET do prodejny v rámci podpory činnosti obchodu potravin – pokladna zakoupena v ceně
9 992,-Kč plus zprovoznění a připojení k internetu – 2 345,-Kč (pokladna v majetku obce)
6/2/2017 – schválen nájemce restaurace KD č.p.29 sl.Lehká – při podpisu smlouvy uhrazené 3x měsíční nájemné
ve výši 3 000,-Kč
další výdaje: - pořízení reklamních bannerů na propagaci záměru pronájmu obchodu a restauraceNK Design Jilemnice – 6 619,-Kč
- reklamní plakáty, návrh a tisky – paní Molnárová – 733,-Kč
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- oprava informačních tabulí proti KD č.p.29 – pan Minařík – 6 977,-Kč
- materiál na opravu cest pan Typlt- 26 709,-Kč
Seznámení s náklady na zajištění občerstvení na akci Čarodějnice 2017 – hřiště
poskytnutí elektrické energie –pan Perun 200,-Kč
pohoštění – reprezentace (párky, chléb, doplňky, sladkosti pro děti – zdarma) – 1667,90 Kč
stáčené víno – 1511,-Kč
velkoobchod ( pivo, slané výrobky, limo) – 7037,-Kč
tržba – 5 445,-Kč
vratka – 2816,-Kč (obaly v zálohách, vrácené nepoužité zboží) – velkoobchod
rozdíl - -287,-Kč
Sdělení o přijetí rozpočtového opatření č. 1/2017 – starosta obce ze dne 28.4.2017
R O Z P O Č T O V É

O P A T Ř E N Í

O B C E

Č.

1 / 2 0 1 7

PŘEHLED NÁVRHU ZMĚN ROZPOČTOVÉHO PLÁNU, ÚPRAVA ROZPOČTU (v Kč)
DLE ODVĚTVÍ ČINNOSTI PARAGRAFOVÉHO ZNĚNÍ
P Ř Í J M Y
===============================================================================
Číslo a název položky:
Částka v Kč :
SU AU PAR POL
UZ
ORJ ZPOL KAP
Datum:
+ zvýšení:
- snížení:
------------------------------------------------ --***---***.-- --***---***.-1032 2111
3722 2310
6171 2112

CELKEM ZA 1032

- 20 000.00

CELKEM ZA 3722

3 000.00

CELKEM ZA 6171

17 000.00

- 20 000.00
3 000.00
17 000.00

V Ý D A J E
===============================================================================
Číslo a název položky:
Částka v Kč :
SU AU PAR POL
UZ
ORJ ZPOL KAP
Datum:
+ zvýšení:
- snížení:
------------------------------------------------ --***---***.-- --***---***.-6399 5365
6171 5138

CELKEM ZA 6399

-17 000.00

CELKEM ZA 6399

17 000.00

Celkové zvýšení,snížení (+-( plánu výdajů

-17 000.00
17 000.00
0.00

V souladu se schváleným rozpočtem obce pro rok 2017 – beze změn
Příjmy celkem
2 267 680.00
Výdaje celkem
3 122 600.00
Rozpočtové opatření č.1/2017 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 18.5.2017
Schválil dne 28.4.2017
Roman Janata starosta obce

Zveřejněno na ÚD včetně el. od 2.5.2017

Zastupitelstvo obce bod č.1. projednalo a bere jej na vědomí.
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2.

Přípojka NN ke kostelu
Starosta přednesl návrh na projednání a schválení vybudování přípojky NN ke kostelu od ČEZ Distribuce. Náklady na zhotovení
přípojky činí 12 500,-Kč. Otevřená rozprava- nebylo připomínek ani dotazů – přednesen návrh usnesení č. 1/3/2017

3.

Obecní znak
Na základě obdržené nabídky na vypracování obecního znaku od společnosti Ornamento v procesním postupu pro příští rok, starosta
seznámil přítomné s cenovou kalkulací a doporučil cestu k pořízení obecního znaku schválit. Pro zadání u objednatele se bude v roce
2017 hradit 30% záloha ve výši 11 400,-Kč a zbytek z celkové částky 38 000,-Kč (včetně DPH) bude po korekturách a schválení ZO
do fakturována . Starosta sdělil, že z historického hlediska by obec měla mít znak i pro používání na tiskopisech obce a při používání
na různých akcích v rámci samostatné působnosti. Protože po otevřené rozpravě nebylo námitek, byl přednesen návrh usnesení
č. 2/3/2017.

4.

Projednání přijaté žádosti o poskytnutí návratné ho finančního příspěvku, pan Trybeneker
Obecnímu úřadu byla doručena žádost o poskytnutí finančního příspěvku na úhradu osobních dluhů pana Trybenekera ve výši
42 000,-Kč. V žádosti se uvádí, že příspěvek bude použit výhradně na exekuční náklady, na umoření úvěru u ProvidentFinancial a na
úhradu nákladů na pohřebné za zemřelou matku.Vzhledem k finančnímu obnosu po zemřelé matce a jeho dědickému řízení bude
schopen veškerou dlužnou částku vrátit zpět do rozpočtu obce a to nejpozději do konce roku 2017.Starosta informoval o návrhu
Veřejnoprávní smlouvy v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích a také se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve které jsou stanoveny i měsíční splátky do navrácení příspěvku.Protože v rozpravě nebylo dotazů
ani připomínek starosta přednesl návrh usnesení č. 3/3/2017.

5.

Rozpočtové opatření č. 2/2017
S ohledem na schválení poskytnutí finančního příspěvku panu Tybenekerovi byl předložen návrh rozpočtového opatření č. 2/2017,
které zohledňuje výši příspěvku v příjmové a výdajové části rozpočtu obce a mění jejich výši ve schváleném
rozpočtu na rok 2017.Dále upravuje v příjmové části v paragrafu 0000 položku 1381 jako podílový příjem za výherní hrací automaty
Obec

Borovnička

R O Z P O Č T O V É

Dne: 18.5.2017
O P A T Ř E N Í

O B C E

Č.

2 / 2 0 1 7

NÁVRH ZMĚN ROZPOČTOVÉHO PLÁNU, ÚPRAVA ROZPOČTU DLE PLNĚNÍ (v Kč)
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 1381
2460

7 000.00
42 000.00
CELKEM ZA 0000

49 000.00

Celkové zvýšení,snížení (+-( plánu příjmů

49 000.00
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V Ý D A J E
===============================================================================
Číslo a název položky:
Částka v Kč :
SU AU PAR POL
UZ
ORJ ZPOL KAP
Datum:
+ zvýšení:
- snížení:
------------------------------------------------ --***---***.-- --***---***.-6171 5660

42 000.00
42 000.00

CELKEM ZA 6171

Celkové zvýšení,snížení (+-( plánu výdajů

42 000.00

Příjmy celkem
Výdaje celkem
Rozdíl -

2 316 680.00
3 164 600.00
-847 920.00

Protože nebylo připomínek, starosta přednesl návrh usnesení č. 4/3/2017.
6. Uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na nebytové prostory Oú č.p.93 – pan Janus.
Starosta předkládá návrh na ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 16.8.2004 na prostory bývalé pošty v budově obecního úřadu.
Byl osloven nájemce pan Janus, který vyslovil souhlas s ukončením a bylo dohodnut termín předání k 30.6.2017 vzájemnou
dohodou.
Prostor bude po předání vymalován a bude sloužit pro potřeby obecního úřadu (archiv, volby a jiné kulturní akce).
Protože nebyly připomínky starosta přednesl návrh usnesení č. 5/3/2017 a nechal hlasovat.
Závěrem v rámci otevřené diskuze starosta informoval, že v měsíci červnu a to od 9.do 12.6 je plánováno přistavení kontejneru na
domovní velkoobjemový odpad pro občany a vlastníky nemovitostí.
Úplným závěrem starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání v čase 18:30 ukončil.
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Přehled usnesení přijatých zastupitelstvem obce Borovnička na veřejném zasedání dne 18.5.2017
1/3/2017

Zastupitelstvo obce schvaluje podepsání návrhu smlouvy o uzavření smlouvy budoucí na připojení odběrného elektrického
zařízení k distribuční soustavě u kostela a souhlasí s uhrazením zálohové platby ve výši 12 500,-Kč jako poplatek za zřízení
přípojného místa pro ČEZ Distribuce
Hlasování: PRO 5 (bylo přijato)

2/3/2017

Zastupitelstvo obce schavluje pořízení návrhu obecního znaku na základě cenové nabídky firmy Ornamento a souhlasí
s úhradou zálohové platby ve výši 11 400,-Kč
Hlasování: PRO 5 (bylo přijato)

3/3/2017

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí návratného finančního příspěvku panu Trybenekerovi Borovnička 47, ve výši
42 000,-Kč na základě podáné žádosti ze dne 11.5.2017 pro úhradu vzniklých osobních dluhů a poplatků s tím
spojených.Zastupitelstvo obce vydává souhlas k podpisu veřejnoprávní smlouvy s panem Trybenekerem k 19.5.2017 pro
vyplacení požadované částky z pokladny obce.
Hlasování: PRO 5 (bylo přijato)

4/3/2017

Zastupitelstvo obce podle § 84 odst. 2, písm. b), zákona 128/2000 Sb., o obcích schvaluje návrh
Rozpočtového opatření č.2/2017 dle odvětví činnosti paragrafového znění ve výši 49 000,-Kč v příjmech a 42 000,-Kč
ve výdajích
Hlasování: PRO 5 (bylo přijato)

5/3/2017

Zastupitelstvo obce schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 16.8.2004 na nebytové prostory obecního
úřadu (bývalá pošta) a to ke dni 30.6.2017dohodou. Předmětem vypořádání bude uhrazené nájemné k 25.6.2017
ve výši 1800,-Kč a vyrovnání nákladů na elektrickou energii v souladu se zněním čl.4 odstavce 3 nájemní
smlouvy.
Hlasování: PRO 5 (bylo přijato)

V Borovničce dne 24.5.2017

_______________
Roman J a n a t a
starosta obce

_________________
Jaroslav V a n ě č e k
ověřovatel zápisu
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________________
Jaromír T r e j b a l
ověřovatel zápisu

