OBEC BOROVNIČKA
zastupitelstvo obce
________________________________________________________
ZÁPIS
o průběhu veřejného zasedání zastupitelstva
obce (dále také „ZO“) konaného dne 24.ledna 2018 od 18:00 hod. ve společenské
místnosti Oú č.p.93
Starosta zahájil první veřejné zasedání zastupitelstva obce v roce 2018 a přivítal přítomné zastupitelky, zastupitele a přítomné
spoluobčany. Konstatoval, že zastupitelstvo obce je v počtu pěti členů, omluven pan Vaněček. Svolání zasedání bylo zveřejněno na
úřední desce včetně elektronické od 15.1.2018.
Přítomni -

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

- občané a hosté : dle listiny přítomných (6)
Ověřovatelem zápisu byli pověřeni paní Švejdová a pan Trejbal, zapisovatelem paní Krátká.
Návrh programu jednání:

1.
2.
3.
4.

Zveřejnění záměru pronájmu restaurace KD č.p., ukončení stávající nájemní smlouvy
Pořízení buňky na hřiště – stanovení maximální částky na její nákup (nově vloženo starostou obce)
Vlajka pro Tibet – žádost společnosti Lungta
Navýšení odměn zastupitelstva obce od 1.2.2018 (nově vloženo paní Švejdovou)

Zastupitelstvo obce předložené body jednání schválilo (5 PRO).
Průběh jednání :
1.

Zveřejnění záměru pronájmu restaurace KD č.p.29 , ukončení stávající nájemní smlouvy
Starosta informoval, že obecnímu úřadu byla doručena žádost paní Lehké Terezy, nájemkyně restaurace v KD o ukončení nájemní
smlouvy z důvodu odstěhování. Starosta sdělil, že chybí vypořádání nájemného a vodného se stočným za rok 2017 a že se snaží
telefonicky domluvit způsob přepsání elektroměru, bohužel se špatně s paní Lehkou komunikuje, protože je většinou nedostižná.
Byly odeslány emaily o potřebě ukončit řádně nájemní smlouvu, zatím se do dnešního dne paní Lehká neozvala. Zastupitelstvu bylo
navrženo, aby nájemní smlouva byla ukončena dohodou ke dni 31.1.2018.Starosta udělá vše pro to, aby se nejpozději do poloviny
února podařilo vše vyřešit.
Návrh usnesení č.1/1/2018
Dále starosta sdělil, že na základě přijaté žádosti o pronájem restaurace KD č.p. 29 od paní Kvačkové, Borovnička č.p.52, žádost
byla přečtena,byl předložen návrh na zveřejnění záměru pronájmu restaurace KD a to od 1.3.2018. V této souvislosti starosta
stanovil i příští termín veřejného zasedání ZO na 14.2.2018 k projednání přijatých nabídek, aby bylo možné v co nejkratším termínu
zprovoznit restauraci.
Návrh usnesení č.2/1/2018

2.

Pořízení buňky na hřiště- stanovení maximální částky na její nákup
Starosta předložil možnosti a cenové relace na pořízení buňky na hřiště pro zázemí pořádání kulturních akcí. Byly předloženy tři
návrhy, které zahrňují částku pro pořízení cca do 60 000,-Kč.Jedná se buňky dvě prázdné a jednu vybavenou nábytkem.Paní Krátká
se dotázala, zda-li by nebylo řešením zakoupení maringotky, starosta sdělil, že takový druh přístřešku nehledal, a pokud paní Krátká
Strana 1

OBEC BOROVNIČKA
zastupitelstvo obce
________________________________________________________
by věděla o v cenově přijatelné maringotce, bylo by dobré toto sdělit. Nepředpokládá se však, že by se na hřišti maringotka
uplatnila, protože zázemí se plánuje pevné osazením na štěrku.Paní Krátká se dotázala, zda-li by nebylo možnost pořízení panelů pod
buňku, panely prý nabízeli na Mostku, starosta odpověděl, že je to možnost, ale že toto zatím nehledal.Starosta ve svém návrhu
upřednostňuje buňku vybavenou dle cen v předložených návrzích, ale sdělil, že si buňky zajede obhlédnout osobně a pořízenou
fotodokumentaci poskytne ZO, aby společně vybrali tu nejlepší variantu.Dále starosta informoval, že na hřišti je v zemi položený
rozvod elektrických kabelů od přípojného místa ze sloupu do rozvodové skříně a očekává se v nejbližších týdnech umístění
elektroměru od ČEZ Distribuce a následně po přistavení vybrané buňky připojení objektu.Na hřišti budou instalovány tři osvětlovací
body ovládané z buňky a zapínám pouze při společenských akcích.První akce s novým zázemím se plánují čarodějnice a dále
v letních měsících dětský den.
Návrh usnesení č. 3/1/2018
3.

Vlajka pro Tibet
Starosta informoval, že obecnímu úřadu byla doručena žádost ze dne 17.1.2018 společnosti Lungta o zapojení se do kampaně Vlajka
pro Tibet na 10.3.2018 vyvěšením vlajky na obecním úřadě. V rámci rozpravy byla žádost přečtena a poté přednesen návrh usnesení
č. 4/1/2018

4.

Vložen bod paní Švejdovou o projednání úpravy výše odměn pro zastupitelstvo obce v návaznosti na znění novely Nařízení
vlády č. 318/2017
Starosta přednesl návrh na projednání úpravy výše odměn pro zastupitelstvo obce. Dle Přílohy k nařízení vlády č. 318/2017
informoval, do jaké výše je možné provést změnu odměn a požádal paní Švejdovou o stanovení výše. Pan Trejbal konstatoval, že
navrhuje zvýšení ne na celých možných 1095,-Kč , ale navrhuje 800,-Kč. Zastupitelstvo s touto částkou souhlasilo. Na úpravě výše
odměny u paní místostarostky paní Krátké se navrhuje původní výši ponechat. Úprava schválené částky by se měla promítnout do
odměn od 1.2.2018. Po ukončené rozpravě byl přednesen návrh usnesení č. 5/1/2018.
Po vyčerpání všech bodů k projednání starosta přítomným poděkoval za účast a zasedání ukončil v čase 18:50 hod.

Přehled usnesení přijatých zastupitelstvem obce Borovnička na veřejném zasedání dne 24.1.2018
1/1/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje ukončení nájemní smlouvy ze dne 1.4.2017 s paní Lehkou Terezou IČ 03757129
dle její žádosti dohodou ke dni 31.1.2018.
Hlasování: PRO 5 (bylo přijato)

2/1/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru pronájmu restaurace KD Borovnička č.p.29.
Hlasování: PRO 5 (bylo přijato)

3/1/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje částku 60 000,-Kč na pořízení buňky na obecní hřiště.
Hlasování: PRO 5 (bylo přijato)

4/1/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje vyvěšení vlajky na podporu Tibetu dne 10.3.2018
Hlasování: PRO 0 PROTI 5 ZDRŽEL SE 0 (nebylo přijato)

5/1/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje výši odměn pro ZO s datem od 1.2.2018 ve výši 800,-Kč. Ostatní schválené
odměny zůstávají beze změn
Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1 (bylo přijato)

V Borovničce dne 29.1.2018

_______________
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

