OBEC BOROVNIČKA
zastupitelstvo obce
________________________________________________________
ZÁPIS
o průběhu veřejného zasedání zastupitelstva
obce (dále také „ZO“) konaného dne 30.června 2017 od 19:00 hod. v restauraci KD
Borovnička, č.p.29
Starosta zahájil čtvrté 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 21.6.2017.

Přítomni -

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

- občané a hosté : dle listiny přítomných (21)
Ověřovatelem zápisu byli pověřeni paní Švejdová a pan Trejbal, zapisovatelem paní Krátká.
Návrh programu jednání:

1. Finance obce, plnění usnesení
2. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2016,Závěrečný účet, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce,
Převod prostředků za rok 2016, vyslovení souhlasu s hospodařením v roce 2016

3. Schválení odkoupení pozemku p.p.č. 853/2 (u hřbitova) do vlastnictví obce
4. Vyjádření souhlasu s užíváním služebního vozidla pro soukromé účely starostou obce – uzavření nájemní smlouvy,
5.

stanovení podmínek
Diskuze, různé

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

Finance obce, plnění usnesení
starosta předložil souhrn stavu financí k 28.6.2017 a u ČNB ke dni 6.6.2017 (viz poslední výpis)
stav hotovosti v pokladně:
16 755,00 Kč
stav prostředků na účtu ČS a.s.: 3 119 648,63 Kč
stav prostředků na účtu ČNB:
149 598,50 Kč
souhrn prostředků 3 286 002,13 Kč
plnění usnesení, finanční výdaje květen,červen:

1/3/2017 – smlouva na připojení kostela podepsána a odeslána (ČEZ Distribuce)
2/3/2017 – fa Ornamento – obecní znak, kontakt na heraldika, dohoda o poskytnutí návrhu a korekce bude provedena ZO –
úhrada zálohové platby
3/3/2017 – poskytnutí finančního příspěvku – Trybeneker P. – veškeré pohledávky uhrazeny a splácení žadatele
5/3/2017 – ukončení nájemní smlouvy NP č.p.93 – v jednání a vyklízení – předáno k 30.6.2017
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výdaje dle schváleného rozpočtu - květen, červen
- uhrazená zálohová platba heraldika pro obecní znak – 11 300,-Kč
- uhrazená platba za připojení ČEZ Distribuce - 12 500,-Kč
- oprava a údržba vozidla Citroen Berlingo, výměna olejů a filtrů, ložiska,čepy 8 339,-Kč
- oprava boileru – výměna v obchodě č.p.29 včetně práce 9 250,-Kč
- Marius Pedersen – svoz nebezpečných odpadů 6 745,-Kč
- dodání nové malované mapy na stojan u kontejnerů u Klempa (výměna za poškozenou) – 3 576,-Kč
- J.Vondrouš přiblížení dřeva (topoly hřiště)- 2097,-Kč – prodej HB Dřevo – 6498,-Kč
Sdělení o přijetí rozpočtového opatření č. 3/2017 – schváleno starostou obce ze dne 26.6.2017
R O Z P O Č T O V É O P A T Ř E N Í O B C E Č. 3 / 2 0 1 7
PŘEHLED NÁVRHU ZMĚN ROZPOČTOVÉHO PLÁNU, ÚPRAVA ROZPOČTU (v Kč)
A SCHVÁLENÍ DLE ODVĚTVÍ ČINNOSTI PARAGRAFOVÉHO ZNĚNÍ
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===============================================================================
Číslo a název položky:
Částka v Kč :
SU AU PAR POL
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ORJ ZPOL KAP
Datum:
+ zvýšení:
- snížení:
------------------------------------------------ --***---***.-- --***---***.-2212 5021
15 000.00
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-6.000.00
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3399 5169
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CELKEM ZA 3399
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-20 000.00
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20 000.00
5169
20 000.00
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CELKEM ZA 3721
5 000.00
3722 5169
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CELKEM ZA 3722
-10 000.00
3745 5134
-2 600.00
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2 600.00
CELKEM ZA 3745
0 000.00
6112 5031
30 000.00
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-5 000.00
CELKEM ZA 6112
25 000.00
6171 5011
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-10 000.00
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20 000.00
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5171
5173
5362
5901
6121

50 000.00
1 000.00
1 000.00
-2 000.00
-10 000.00
CELKEM ZA 6171

30 000.00

Celkové zvýšení,snížení (+-( plánu výdajů

0.00

Rozpočtové opatření č.3/2017 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 30.6.2017
Zastupitelstvo obce bod č.1. projednalo a bere jej na vědomí.

2.

Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2016 (ÚZ)
Starosta seznámil a předložil podklady a výkazy pro projednání ÚZ za rok 2016, zejména:
Závěrečný účet k 31.12.2016,
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 (ZoVPHO),
Inventarizační zpráva 2016,
Příloha
Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty
Fin 2-12 vše ke dni 31.12.2016
Konstatoval, že veškeré podklady obdrželo ZO emailem v dostatečném předstihu před vlastním projednáním.
Byla přečtena ZoVPHO, dále pak Závěrečný účet a Inventarizační zpráva, které byly také řádně zveřejněny na ÚD včetně
elektronické a to od 14.6.2017. V otevřené rozpravě po seznámení s veškerými výkazy nebyly uplatněny dotazy ani připomínky, ani
Obecnímu úřadu nebyly tyto doručeny písemně, a proto po ukončení rozpravy byl předložen návrh usnesení č. 1/4/2017.Závěrečný
účet za rok 2016 byl ZO jednomyslně schválen a ZO připojili své podpisy do předloženého Protokolu o schvalování účetní závěrky.

3.

Schválení odkoupení pozemku p.p.č. 853/2 (u hřbitova) od pana J.Šovara do vlastnictví obce a vyslovení souhlasu s nabídkou
ceny
Na základě jednání s vlastníkem pozemku p.p.č. 853/2 panem J.Šovarem došlo k dohodě na jeho úplatný převod do vlastnictví
obce.Panu Šovarovi byla nabídnuta cena 21,-Kč/m2.Jedná se o pozemek u plotu hřbitova podél obecní cesty sloužící již s jeho
souhlasem k parkování vozidel, přijíždějících na hřbitov.Celkově částka na jeho odkoupení činí 2 877,-Kč. V rámci rozpravy nebyly
dotazy ani připomínky a byl přednesen návrh usnesení č. 2/4/2017.

4.

Vyjádření souhlasu s užíváním služebního vozidla pro soukromé účely starostou obce – uzavření nájemní smlouvy a stanovení
podmínek.
Starosta požádal přítomné ZO o vyjádření souhlasu k občasnému využití služebního vozidla pro soukromé účely a byl předložen
návrh nájemní smlouvy a stanoveny podmínky pro uzavření nájemní smlouvy (také „NS“).Starosta informoval, že předmětem NS je
stanovená měsíční částky ve výši 200,-Kč převodem na účet obce vždy do 15.dne následného měsíce, která bude uhrazena i
v případě, že starosta vozidlo v daný měsíc nepoužíval a s přihlédnutím v metodickému doporučení SMOCR bude účtováno jízdné
za 1.ujetý km dle znění § 157zákoníku práce, dle měsíčního součtu najetých soukromých km v aktuální knize jízd vozidla Citroen
Berlingo 4H22070 a zaplaceno v hotovosti do pokladny obce.V rozpravě nebylo připomínek (starosta návrh smlouvy poskytl ZO
v rámci podkladů pro jednání a byl přednesen návrh usnesení č. 3/4/2017.

5.

Diskuze, různé
Starosta sdělil, že po termínu zveřejnění svolání veřejného zasedání ZO byla emailovou cestou zaslána žádost sl.Lehké
(nájemce Restaurace KD Borovnička) s požadavkem na finanční pomoc zakoupením vybavení kuchyně v částce 25 000 -30 000,-Kč.
Jednalo by se o zakoupení sporáku a konvektomatu (vše použité) a na základě poskytnutí požadované částky by se nájemce zřekl
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požadavku na poskytnutí finančního příspěvku na pokladnu EET, jak mu bylo přislíbeno ZO. V rámci rozpravy paní místostarotka
upřesnila návrh, že ZO pokud potřebné vybavení zakoupí zůstane v majetku obce a bude v jeho evidenci, s čímž nájemce
souhlasil. V rozpravě se zastupitelstvo shodlo na konečné výši a to do 30 000,-Kč za které bude ve spolupráci starosty a nájemce
vybavení pořízeno. Na dotaz paní Trejbalové, že takové vybavení je cenově vysoké, bylo sděleno, že bude zakoupeno použité podle
nabídky a odsouhlasené výše. Po ukončené rozpravě byl přednesen návrh usnesení č. 4/4/2017.
Starosta dále informoval, že na základě kontroly nájemních smluv bylo zjištěno, že ke konci měsíce srpna bude ukončena platnost
nájemní smlouvy na pronajaté pozemky pod KD panu Havlovi, vyprší doba určitá a bylo by dobré usnesením zveřejnit záměr na
pronájem pozemků zejména p.p.č. 64/6, 97/1, 97/2 a 94/1 pro potřeby sečení a pasení s termínem od 1.10.2017.
Zastupitelstvo obce souhlasilo a byl přednesen návrh usnesení č. 5/4/2017.

Po vyčerpání všech bodů k projednání a protože nebyly další dotazy z řad občanů, starosta přítomným poděkoval a zasedání ukončil
v čase 19:35.

Přehled usnesení přijatých zastupitelstvem obce Borovnička na veřejném zasedání dne 30.6.2017
1/4/2017

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Borovnička za rok 2016 dle předložených podkladů:
Závěrečný účet obce za rok 2016, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016,
Výkaz zisku a ztráty za rok 2016, Rozvaha ke dni 31.12.2016, Výkaz Fin 2-12ke dni 31.12.2016, Inventarizační
zprávu 2016 a Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2016, který podepsali přítomní zastupitelé obce. Dále
ZO podle § 84 odst.2 písm. b) zákona o obcích schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2016 ve smyslu ustanovení
§ 17 odst.7 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – vyslovuje souhlas s hospodařením
obce v roce 2016 a vyslovuje souhlas s převodem finančních prostředků na rok 2017.
Hlasování: PRO 6 (bylo přijato)

2/4/2017

Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení pozemku p.p.č. 853/2 (u hřbitova) od pana Šovara Jiřího do svého vlastnictví a
souhlasí s dojednanou výší za 1m2 21,-Kč, celkově tedy 2877,-Kč. Dále souhlasí s úhradou správní poplatku v platné výši
pro návrh vkladu vlastnického práva na katastrálním úřadě v Trutnově a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Hlasování: PRO 6(bylo přijato)

3/4/2017

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí služebního vozidla pro soukromé účely starostovi obce, souhlasí s uzavřením
nájemní smlouvy dle v ní uvedených podmínek a pověřuje místostarostku paní Krátkou podepsáním nájemní smlouvy.
Hlasování: PRO 5 ZDRŽEL SE 1 (bylo přijato)

4/4/2017

Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení vybavení do kuchyně Restaurace KD (vybavení sporák a konvektomat) v celkové
částce do 30 000,-Kč. Stanovuje, že pořízené vybavení bude zařazeno do majetku obce. S nájemcem bude sepsán dodatek
nájemní smlouvy se zařazeným vybavením.Výše nájemného se nemění.
Hlasování: PRO 6 (bylo přijato)

5/4/2017

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronájmu,pachtu pozemků p.p.č. 94/6,97/1,97/2,94/1 a stanovuje délku
pronájmu na dobu určitou pěti let.
Hlasování: PRO 6 (bylo přijato)

V Borovničce dne 3.7.2017

_______________
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

