OBEC BOROVNIČKA
zastupitelstvo obce
________________________________________________________
ZÁPIS
o průběhu veřejného zasedání zastupitelstva
obce (dále také „ZO“) konaného dne 23.listopadu 2017 od 18:00 hod. v restauraci KD
Borovnička, č.p.29
Starosta zahájil šesté 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 13.11.2017.
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 (11)
Ověřovatelem zápisu byli pověřeni paní Švejdová a pan Trejbal, zapisovatelem paní Krátká.
Návrh programu jednání:

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

Finance obce, plnění usnesení
Rozpočet obce – Návrh rozpočtu na rok 2018
Rozpočtové opatření č. 8/2017
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2020
Znak obce – II. projednání
Diskuze, různé

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

Finance obce, plnění usnesení
starosta předložil souhrn stavu financí k 21.11.2017 a u ČNB ke dni 3.11.2017 (viz poslední výpis)
stav hotovosti v pokladně:
14 720,00 Kč
stav prostředků na účtu ČS a.s.: 3 165 385,99 Kč
stav prostředků na účtu ČNB:
192 089,25 Kč
souhrn prostředků 3 372 195,24 Kč
plnění usnesení, finanční výdaje dle schváleného rozpočtu září, říjen a listopad:

3/3/2017 – poskytnutí návratného finančního příspěvku panu Trybenekerovi se splatností do 31.12.2017ve výši 42 000,-Kč
vráceno 4x 2 000,-Kč, 1x 3 212,-Kč a doplatek ve výši 30 788,-Kč uhrazen dne 22.9.2017
3/5/2017 – přesunutí projednání znaku obce – k projednání na dnešním zasedání dle návrhu č.II
výdaje dle schváleného rozpočtu
- Autoservis Vrbata – servisování vozu Citroen Berlingo + STK 9 915,-Kč
- Typlt AD – materiál na opravu cest – 9 538,-Kč
- Voda,topení Kohout Mostek – oprava kotle pro byt č.p.93, oprava záchodu a umyvadla ve společenské místnosti v budově
č.p.93, výměna záchodů na dámských toaletách pro restauraci KD č.p.29 – celkově 15 000,-Kč
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- oprava podlahy, položení dlažby ve společenské místnosti č.p.93 – dlažba 13 649,-Kč
- materiály a práce 24 000,-Kč
Starosta předložil kalkulaci nákladů v roce 2017 za svoz komunálního odpadu a nebezpečného odpadu společně s příjmovou částí –
příjmy za místní poplatky a odměny za zpětný odběr separovaného odpadu.
příjmy: místní poplatek 110 000,-Kč
příspěvek od EKO-KOMu – 60 000,-Kč
výdaje: platby za svoz KO (včetně pronájmu nádob na separovaný odpad) – 230 000,-Kč
platby za svoz NO (dvakrát v roce) – 9 763,-Kč
rozdíl příjmy a výdaje: - 69 736,-Kč, částka, kterou obec dotuje provoz svozu KO.
Seznámení ZO se Zprávou o dílčím přezkoumání hospodaření obce provedeného dne 10.10.2017,
přečtení zprávy (Příloha č.1 tohoto Zápisu)
Zastupitelstvo obce bod č.1. projednalo a bere jej na vědomí.
2.

Rozpočet obce – Návrh rozpočtu na rok 2018
Starosta informoval přítomné, že Návrh rozpočtu obce na rok 2018 byl zveřejněn na úřední desce Oú včetně elektronické
(www.borovnicka.eu) od 7.11.2017. Podklady pro prostudování a případně připomínkování obdrželo ZO elektronickou poštou.
K datu konání veřejného zasedání nebyly podány podněty ani připomínky a starosta v rámci otevřené rozpravy přítomné
s navrhovaným rozpočtem, jeho příjmové a výdajové části pro schválení dle paragrafového znění, seznámil. Dále seznámil přítomné
s rekapitulací Návrhu a ten byl také přečten.
Příjmy: 2 411 820,-Kč
Výdaje: 3 945 210,-Kč
Rozdíl Příjmy- Výdaje: -1 533 390,-Kč
Dotazy v rámci diskuze:
p. ing.Volf: žádá o podrobnější informaci k výdajům obce, silnice, opravy, podrobnější částky
Starosta: 700 tis. Na dodavatelské opravy, položení asfaltufinišerem, obrubníky, komunikace k nádraží
nebytové prostory: zateplení fasády na hasičské zbrojnici č.p.94, fasáda, barva
Opravy udržování na kostele: 100 tis. Oprava střechy a vitráží
Veřejné osvětlení: 100 tis. U hřiště sloupy VO.
Po uzavření diskuze byl přednesen návrh usnesení č. 1/6/2017
Návrh rozpočtu obce na rok 2018 tvoří Přílohu č.2 tohoto zápisu.

3.

Rozpočtové opatření č. 8/2017
Předložen návrh usnesení č. 8/2017 dle paragrafového znění ve výši příjmů 576 000,00Kč a výši výdajů -1 054 500,-Kč.
Podklady pro prostudování a případně připomínkování obdrželo ZO elektronickou poštou.
Návrh usnesení č. 2/6/2017
Rozpočtové opatření č. 8/2017 tvoří Přílohu č.3 zápisu

4.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2019-2020
Starosta předložil Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2019-2020 ZO, který byl zveřejněn na ÚD obce včetně
elektronické www.borovnicka.eu od 13.10.2017 do 3.11.2017.
V rámci rozpravy nebyly položeny dotazy ani předloženy připomínky, byl přednesen návrh usnesení č. 3/6/2017.
Návrh tvoří Přílohu č. 4 zápisu.
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5.

Znak obce – II. projednání
Starosta předložil v tištěné formě druhé návrhy znaku obce vypracované na základě prvního připomínkování,Byla otevřena rozprava.
Starosta seznámil občany s novými návrhy obecního znaku.
Starosta vyjádřil názor, že obrázek jelena není nezbytně nutný. Navrhuje spíše ponechat jen borovnici při navržených barvách.
p. Švejdová se vyjádřila, že se jí líbí varianta č. 3, p. Janata 2 a)
p. Vaněček navrhuje zahrnout siluetu kostela, p. Bogáňová souhlasí, p. Krátká navrhuje totéž občané souhlasí s variantou s kostelem
p. Krátká nesouhlasí s tvarem borovice, starosta navrhuje, aby vyhledala reálnější obrázky borovic a spíše kostel do znaku nevkládat.
Zastupitelstvo se po delší diskuzi shodlo na vypracování dalších úprav (připraví paní místostarostka) a bude požádáno o další návrhy
dle těchto úprav. Další projednávání se posouvá na nejbližší veřejné zasedání ZO v roce 2018.
Návrh usnesení č. 4/6/2017

6.

Různé, diskuzee
V úvodu projednávaného bodu starosta předložil ZO návrh na zavedení sociálního automobilu pro občany starší 65.let pro dopravu
do úřadů a k lékaři. Inspiroval se podle Města Dvůr Králové, který takový to automobil občanům zajišťuje. Sdělil, že objednat jízdu
obecním automobilem by si občané zajistili telefonicky na obecním úřadě a to den dopředu, částka 4,-Kč/km by byla
účtována za celé vozidlo, čímž by při více členné osádce občana přišlo levněji díky rozpočítání mezi počet pasažérů. Čekací doba by
byla účtována v symbolické výši 30,-Kč/hod.Dostupnost služby bude v regionu obcí a měst Mostek,Bílá Třemešná, Dvůr Králové
nad Labem, Nová Paka a Jilemnice. Protože nebylo připomínek, byl přednesen návrh usnesení č. 5/6/2017.
Starosta dále informoval o předvánočních akcích v obci a to nejblíže o vázání adventních věnců ve společenské místnosti Oú
v pátek 24.11.2017 od 17:00. V pátek 1.12.2017 je naplánované rozsvícení vánočního stromu před KD Borovnička č.p.29 se
začátkem od 18:00.V té souvislosti bude pro občany k nahlédnutí otevřený kostel a již od 18.hodiny bude v místní restauraci
podávána starostenská polévka a svařák zdarma.V pátek 8.12. od 17:00 proběhne ve společenské místnosti zdobení vánočních
perníčků.
P. Švejdová v diskuzi žádá, zda by obec mohla častěji uklízet vlakovou zastávku.
Starosta informuje o tom, že zastávka je ČD a obec toto dělá nad rámec a p. Trybeneker uklízí zastávku a seče trávu. Přislibuje
častější úklid zastávky.
P. Krátká dostala za úkol zaurgovat opravu vrat u hasičárny a zajištění přístřešku pro zastávku autobusu
u objektu f. KLEMPO.
Po vyčerpání všech bodů k projednání starosta přítomným poděkoval za účast a zasedání ukončil v čase 19:00.

Přehled usnesení přijatých zastupitelstvem obce Borovnička na veřejném zasedání dne 23.11.2017
1/6/2017

Zastupitelstvo obce podle § 84 odst. 2, písm. b), zákona 128/2000 Sb., o obcích schvaluje návrh rozpočtu obce
na rok 2018 dle odvětví činnosti paragrafového znění ve výši příjmů 2 411820,-Kč ve výši výdajů 3 945210 –Kč
jako schodkový. Financování ve výši 1 533 390,-Kč bude kryto z přebytků z minulých let.
Hlasování: PRO 6 (bylo přijato)

2/6/2017

Zastupitelstvo obce podle § 84 odst. 2, písm. b), zákona 128/2000 Sb., o obcích schvaluje návrh rozpočtového
opatření č.8/2017 ve výši příjmů576 000,-Kč a výši výdajů-1 054 500,-Kč
Hlasování: PRO 6 (bylo přijato)

3/6/2017

Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2019-2020 dle zveřejněného návrhu na
ÚD včetně elektronické od 13.10.2017 do 3.11.2017 předložený starostou obce.
Hlasování: PRO 6 (bylo přijato)
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4/6/2017

5/6/2017

Zastupitelstvo obce po projednaných II.návrzích znaku obce rozhodlo o posunutí jednání o rozhodnutí o konečné podobě na
nejbližší veřejné zasedání ZO v roce 2018
Hlasování: PRO 6 (bylo přijato)
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí sociálního automobilu (zajištění dopravy občanům obce za lékařem, na úřad) za
podmínek uvedených v letáku (Příloha č. 5 zápisu) stanovuje částku za ujetý km 4,-Kč a čekací dobu v částce 30,-Kč/1hod.
s platností od 24.11.2017
Hlasování: PRO 6 (bylo přijato)

V Borovničce dne 29.11.2017

_______________
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

