OBEC BOROVNIČKA
zastupitelstvo obce
________________________________________________________
ZÁPIS
o průběhu veřejného zasedání zastupitelstva
obce (dále také „ZO“) konaného dne 26.dubna 2018 od 18:00 hod. v hospodě KD č.p.29.
Starosta zahájil třetí veřejné zasedání zastupitelstva obce v roce 2018 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 18.4.2018.
Přítomni -

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

- občané a hosté : dle listiny přítomných (16)
Ověřovatelem zápisu byli pověřeni paní Švejdová a pan Trejbal.
Návrh programu jednání:

1.
2.
3.
4.
5.

Finance obce
Žádost paní Kvačkové – pořízení lednice do hospody
Zakoupení pozemků p.p.č. 1220/6 a 1220/7- stanovení ceny
Cenová kalkulace na rozvod ústředního topení v hospodě KD č.p.29
Diskuze

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

Finance obce
Starosta informoval přítomné o stavu prostředků na účtu České spořitelny a v pokladně ke dni 25.4.2018.
Dále o stavu prostředků na účtu ČNB ke dni 9.4.2018:
Pokladna:
5 411,-Kč
Česká spořitelna:
3 360 105,69 Kč
Česká národní banka:
255 916,43 Kč
Celková výše prostředků: 3 681 433,00Kč
Zastupitelstvo projednaný bod č.2 bere na vědomí

2.

Žádost paní Kvačkové – pořízení lednice do hospody
Obecnímu úřadu byla doručena žádost paní Kvačkové, nájemkyně hospůdky v KD č.p.29 dne 6.4.2018 emailem o pořízení, doplnění
vybavení kuchyně lednicí. Starosta informoval, že dvě původní lednice vyřazené z majetku obce z důvodu nefunkčnosti nebyly
užívány ani předchozími nájemci.Navrhuje pořízení lednice odsouhlasit jako pořízení nového majetku obce, evidovaného
v majetkové evidenci a doporučuje stanovit maximální částku na její pořízení 10 000,-Kč.
Nebyly připomínky, byl přednesen návrh usnesení č. 1/3/2018.

3.

Zakoupení pozemků, spoluvlastnického práva u p.p.č. 1220/6 a 1220/7
Obec prostřednictvím starosty oslovila spoluvlastníky pozemků s p.p.č.1220/6 a 1220/7 (cesta na Salaši) s nabídkou odkoupení jejich
podílů pro veřejné zpřístupnění ke třem nemovitostem a vodojemu obce. Starosta sdělil, že jednání se dvěma spoluvlastníky probíhá
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a oni vyjádřili souhlas s prodejem obci.Jeden byl proti.Z důvodu platnosti povinnosti spoluvlastníků při prodeji oslovit přednostně
ostatní spoluvlastníky, se očekává jejich vyjádření.Nabídková cena ze strany obce byla podána ve výši 30,-Kč/m2.
Starosta navrhuje tuto částku zastupitelstvem obce odsouhlasit, sdělil, že pozemky vedené v majetku obce ve stejném druhu jsou
evidovány v ceně 21,-Kč/m2.
Návrh usnesení 2/3/2018
4.

Cenová kalkulace pro rozvod ústředního topení v hospodě KD č.p.29
Starosta zastupitelstvu obce předložil vypracovanou cenovou nabídku na zhotovení ústředního topení v hospodě KD č.p.29 panem
Merklem, Bílá Třemešná. Pořízení krbových kamen s výměníkem o výkonu 17 kW, rozvody, radiátory v počtu sedmi
kusů – hospoda 3, kuchyně 2 a po jednom na dámských a pánských toaletách. Výše nabídkové ceny činí 122 000,-Kč.
Starosta požádal ZO o rezervní částku 10 000,-Kč, celkově tedy ke schválení 132 000,-Kč.
Důvodem je lepší výtopnost prostoru hospody a kuchyně (tam lokální topení není) a toalet.
Cenová nabídka tvoří přílohu č.1.tohoto zápisu.
Návrh usnesení č. 3/3/2018

5.

Cenová kalkulace pro rozvod ústředního topení v hospodě KD č.p.29
V rámci diskuze starosta informoval o termínu sběru nebezpečných odpadů v měsíci květnu, a o přistavení velkoobjemného
kontejneru na svoz domácího objemného odpadu týden po nebezpečných odpadech.
Dotazy: paní Trejbalová – odstranění plevele a zasypání kamínky prostoru u sochy Sv.Trojice (pod č.p.186)
Starosta: v nejbližším termínu se provede odstranění plevelné trávy a dojde k vysetí rostlin, nebo zasypání kačírkem.
Po vyčerpání všech bodů jednání starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání v čase 18:25 hod.ukončil.

Přehled usnesení přijatých zastupitelstvem obce Borovnička na veřejném zasedání dne 26.4.2018
1/3/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení ledničky do hospody KD č.p.29 a stanovuje částku do 10 000,-Kč
Hlasování: 6 PRO

2/3/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení pozemků p.p.č. 1220/6 a 1220/7, spoluvlastnických podílů za částku 30,-Kč/m2
Hlasování: 6 PRO

3/3/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení ústředního vytápění krbovými kamny s výměníkem dle předložené cenové nabídky
č.046/18 (tvoří přílohu č.1) v celkové výši včetně finanční rezervy 132 000,-Kč
Hlasování: 6 PRO

V Borovničce dne 4.5.2018

_______________
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

