OBEC BOROVNIČKA
zastupitelstvo obce
________________________________________________________
ZÁPIS
o průběhu veřejného zasedání zastupitelstva
obce (dále také „ZO“) konaného dne 28.června 2018 od 19:00 hod. v hospodě KD
č.p.29.
Starosta zahájil čtvrté 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 (www.borovnicka.eu) od 20.6.2018.
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 (6)
Ověřovatelem zápisu byli pověřeni paní Švejdová a pan Trejbal.
Návrh programu jednání:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Finance obce, plnění předchozích usnesení, rozpočtová opatření
Návrh rozpočtového opatření č. 7/2018
Žádost na odkoupení části pozemku – cesty p.p.č. 1203
Závěrečný účet obce za rok 2017
Účetní závěrka za rok 2017: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017, Převod prostředkům rok
2017,Souhlas s převodem prostředků na rok 2018.
Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2021 – 2022 – Návrh
Různé, diskuze, volby do ZO

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

Finance obce, plnění předchozích usnesení
a) Starosta informoval přítomné o stavu prostředků na účtu České spořitelny a v pokladně ke dni 25.4.20127.6.2018.
O stavu prostředků na účtu ČNB ke dni 5.6.2018 – poslední výpis:
Pokladna:
8 959,00 Kč
Česká spořitelna:
3 229 608,00 Kč
Česká národní banka:
266 043,23 Kč
Celková výše prostředků: 3 504 610,23Kč
b) plnění předchozích usnesení:
1/3/2018 – schválená částka 10 000,-Kč na pořízení lednice do hospody KD č.p.29 – zakoupená v částce 9 584,-Kč
2/3/2018 – odkoupení vlastnických podílů na pozemcích p.p.č. 1220/6 a 1220/7 – ukončené jednání, na učiněnou cenovou nabídku
jeden spoluvlastník nepřistoupil.
3/3/2018 – krbová kamna s výměníkem do hospody KD č.p.29 ve schválené částce 130 000,-Kč.Probíhá jednání se zhotovitelem
panem Merklem o stanovení termínu, předpoklad srpen, září – max.
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c) další záležitosti:
Žádost nájemkyně hospody paní Kvačkové na pořízení nového boileru z důvodu nefunkčnosti stávajícího – provedena výměna –
boiler pořízen v ceně 8 400,-Kč – instalatérské práce pan Kohout Mostek , cca 1600,-Kč.
d) Rozpočtová opatření 1-6/2018.
Starosta předložil zastupitelstvu obce Rozpočtová opatření č. 1-6/2018.Konstatoval, že v RO č.1-2/2018 došlo k úpravě příjmové
části rozpočtu z důvodu poskytnuté dotace na prezidentské volby, a výdajové z důvodu vynaložených prostředků na odměny pro
členy OVK.
Dále bylo konstatováno, že v RO č.3-6/2018 byly učiněny změny v jednotlivých položkách ale nedošlo ke změně v příjmech ani
výdajích a to v souladu se schváleným rozpočtem.
Rozpočtová opatření č. 1-6/2018 jako příloha č.1 zápisu.
Zastupitelstvo projednaný bod č.1 bere na vědomí
2.

Návrh rozpočtového opatření č. 7/2018 (dále také „RO 7/2018“)
Starosta předložil návrh rozpočtového opatření č. 7/2018 pro stanovení úpravy příjmové části a navýšení výdajové z důvodů úpravy
některých paragrafů. Starosta tento návrh podrobně ZO představil a konstatoval, že ZO návrh obdrželo emailem před zasedáním.
Protože nebyly připomínky, protinávrhy ani dotazy, byl přednesen návrh usnesení č. 1/4/2018.RO 7/2018 tvoří přílohu č. 2 zápisu.

3.

Žádost na odkoupení části cesty p.p.č.1203, odsouhlasení záměru prodeje
Starosta předložil ZO žádost pana Peruna,Borovnice, ze dne 2.5.2018 (doručená Oú dne 23.5.2018) o odkoupení části cesty pod
hřištěm p.p.č.1203.Žádost byla přečtena, lokalizována předmětná cesta a otevřená rozprava. V souladu s nastavenými podmínkami
zastupitelstva obce, že se obecní cesty neprodávají ani jejich části, starosta navrhnul, že se žádosti vyhovovat nebude.Protože nebyly
dotazy ani připomínky, byl přednesen návrh usnesení č. 2/4/2018.Žádost a její přílohy se k zápisu nepřikládají.

4.

Závěrečný účet obce za rok 2017
Zastupitelstvu obce byl předložen Závěrečný účet za rok 2017 (dále také jako „ZÚ“), bylo konstatováno, že tento byl zveřejněn na
úřední desce (včetně elektronické ) od 8.6.2018.Zastupitelstvo obce ZÚ obdrželo také elektronicky před veřejným
zasedáním.Starosta ZÚ přečetl a protože nebyly dotazy, připomínky na plénu ani písemné, byl přednesen návrh usnesení
č. 3/4/2018.

5.

Účetní závěrka za rok 2017 – projednání, schválení
Pro projednání účetní závěrky(dále také „ÚZ“) byly předloženy zastupitelstvu obce tyto výkazy:
Závěrečný účet za rok 2017 (projednán a schválen samostatným bodem)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
Inventarizační zpráva 2017
Příloha k 31.12.2017
Rozvaha ke dni 31.12.2017
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017
výkaz Fin 2-12 ke dni 31.12.2017
Protokol o schvalování ÚZ
Zastupitelstvo obce obdrželo podklady v digitální formě emailem, podklad pro schvalování ÚZ byly zveřejněny na úřední desce od
8.6.2018 včetně elektronické (www.borovnicka.eu).
Starosta konstatoval, že ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 nebyly zjištěny žádné nedostatky, nevyplývá
tedy povinnost přijímat opatření k jejich odstranění.Do termínu konání veřejného zasedání ZO ani při vlastním projednání
nebyly doručeny obecnímu úřadu připomínky ani námitky, starosta v rámci rozpravy konstatoval, že ani z řad ZO nebyly podány
žádné námitky a předložil návrh usnesení 4/4/2018.Přítomní zastupitelé podepsali Protokol o schvalování ÚZ.
Účetní závěrka je po řádném schválení k nahlédnutí na stránkách obce (www.borovnicka.eu) v sekci Obecní úřad_
rozpočet_závěrka a nebo také na obecním úřadě.
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6.

Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2021-2022
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2011-2022.
Zveřejněn byl na úřední desce od 8.6.2018 včetně elektronické (www.borovnicka.eu)
Návrh tvoří přílohu č. 3 zápisu.
Protože nebyly připomínky ani námitky, byl přednese návrh usnesení č. 5/4/2018.

7.

Různé, diskuze, volby do ZO
Starosta v úvodu bodu č. 7 informoval přítomné, že ve dnech 4.7.2018 a dále od 9.7.2018 do 13.7.2018 bude na obecním úřadě
dovolená.
Dále byli přítomní informování o možnosti kandidovat do zastupitelstva obce Borovnička ve volbách, které se budou konat
5.-6.října, potřebné informace na obecním úřadě.Termín pro podání závazných kandidátek je do 30.7. 2018 na Oú nebo nejpozději
pak 31.7.2018 do 16:00 na příslušný registrační úřad.
Po vyčerpání všech bodů jednání starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání v čase 19:45hod.ukončil.

Přehled usnesení přijatých zastupitelstvem obce Borovnička na veřejném zasedání dne 28.6.2018
1/4/2018

Zastupitelstvo obce podle § 84 odst. 2, písm. b), zákona 128/2000 Sb., o obcích schvaluje návrh rozpočtového opatření
č.7/2018 ve výši příjmů 52 000,-Kč a výši výdajů 280 000,-Kč
Hlasování: 6 PRO (schváleno)

2/4/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části obecní cesty p.p.č.1203
Hlasování: 1 PRO, 5 PROTI (neschváleno)

3/4/2018

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje Závěrečný účet za rok 2017
Hlasování: 6 PRO (schváleno)

4/4/2018

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje Účetní závěrku za rok 2017. Ke schválení účetní závěrky byly předloženy
starostou obce přílohy: Závěrečný účet obce za rok 2017, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2017,Inventarizační zpráva za rok 2017, Příloha k 31.12.2017, Rozvaha ke 31.12.2017, Výkaz zisku a ztráty za rok 2017,
Fin 2-12 ke dni 31.12.2017. K předloženým podkladům byl připojen Protokol o schvalování účetní závěrky, který přítomní
zastupitelé obce podepsali.
Zastupitelstvo obce schvaluje převod prostředků z roku 2017, souhlasí s hospodařením.
Schvaluje převod prostředků na rok 2018.
Zastupitelstvo svým usnesením Účetní závěrku za rok 2017 s c h v a l u j e.
Hlasování: 6 PRO (schváleno)

5/4/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2021-2022.
Hlasování: 6 PRO (schváleno)

V Borovničce dne 2.7.2018

_______________
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

