OBEC BOROVNIČKA
zastupitelstvo obce
________________________________________________________
ZÁPIS
o průběhu veřejného zasedání zastupitelstva
obce (dále také „ZO“) konaného dne 14.února 2018 od 18:00 hod. ve společenské
místnosti Oú č.p.93
Starosta zahájil druhé 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 5.2.2018.
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 (9)
Ověřovatelem zápisu byli pověřeni paní Švejdová a pan Trejbal.
Návrh programu jednání:

1. Přijaté nabídky k pronájmu restaurace KD č.p.29
2. Finance obce, informace o stavu prostředků na účtech a v pokladně
3. Diskuze
Zastupitelstvo obce předložené body jednání schválilo (5 PRO).
Průběh jednání :
1.

Přijaté nabídky na pronájem restaurace KD č.p.29
Starosta informoval, že obecnímu úřadu byla doručena žádost paní Kvačkové Jany, bytem Borovnička č.p.52 ve které byla učiněna
nabídky na výši nájemného v částce 500,-Kč/měsíc.Jiné žádosti nebyly doručeny. Starosta podal návrh na slevu na nájemném na
měsíční částku 1,-Kč a stanovit dobu pronájmu na dva roky.Zastupitelstvo bylo pro.Hlasováním byl návrh ztvrzen.V rámci rozpravy
nebyly dotazy ani připomínky, byl předložen návrh usnesení č. 1/2/2018

2.

Finance obce. informace o stavuprostředků na účtech a v pokladně
Starosta informoval přítomné o stavu prostředků na účtu České spořitelny a v pokladně ke dni 13.2.2018
Dále o stavu prostředků na účtu ČNB ke dni 8.2.2018:
Pokladna:
25 514,-Kč
Česká spořitelna:
3 318 128,-Kč
Česká národní banka:
245 789,63 Kč
Celková výše prostředků: 3 589 432,20Kč,
Zastupitelstvo projednaný bod č.2 bere na vědomí

3.

Diskuze
Starosta informoval, že na základě odsouhlasení částky pro pořízení buňky na hřiště objel nabídky z inzerátu, na tři místa a usoudil,
že bude hledat jiné řešení. Paní místostarostka uvedla,že hledala maringotky a že jejich ceny jsou vyšší než byla schválená
částka.Starosta nastínil možnost objednat přímo dřevěný domeček z palubek, který by i lépe zapadl do prostoru hřiště a předložil
cenovou kalkulaci na pořízení domečku o rozměru 4x3m.Paní místostarostka se nabídla, že poptá takovýto domeček u tesařů v okolí
a starosta ji předá dispozice 15.2 emailem.Pod domečkem starosta navrhuje jako zpevnění založit zámkovou dlažbu s obrubníky, pan
Trejbal navrhuje vylít betonovou desku.Nakonec bylo zvoleno řešení betonových patek na nosných koncích domku a prostor mezi
Strana 1

OBEC BOROVNIČKA
zastupitelstvo obce
________________________________________________________
vyplnit zámkovou dlažbou, přičemž tyto práce si starosta s pracovníkem obce zařídí samostatně. Další vybavení vnitřního prostoru
(prodejní stolky, regály) bude provedeno ve spolupráci s panem Valentou.
Zazněl dotaz z řad občanů, jakým způsobem proběhlo jednání s telefonním operátorem ohledně posílení signálu pro mobilní
telefony, starosta sdělil, že bylo provedeno posílení novým vysílačem v sousední obci Mostek, ale že se to neprojevilo zlepšením
signálu v naší obci. Operátor další investice pro zesílení signálu zatím neplánuje.
Po vyčerpání všech bodů k projednání starosta přítomným poděkoval za účast a zasedání ukončil v čase 18:20 hod.

Přehled usnesení přijatých zastupitelstvem obce Borovnička na veřejném zasedání dne 14.2.2018
1/2/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje dle zveřejněného záměru uzavření nájemní smlouvy na pronájem
restaurace v KD č.p.29 s nájemkyní paní Janou Kvačkovou , bytem Borovnička č.p.52 a to na dobu
určitou 2 roky za cenu nájemného 1,-Kč/měsíc s termínem uzavření nájemní smlouvy od 15.2.2018.
Hlasování: PRO 5 (bylo přijato)

V Borovničce dne 15.2.2018

_______________
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

