OBEC BOROVNIČKA
zastupitelstvo obce
________________________________________________________
ZÁPIS
o průběhu veřejného zasedání zastupitelstva
obce (dále také „ZO“) konaného dne 27.září 2018 od 18:00 hod. v hospodě KD č.p.29.
Starosta zahájil páté veřejné zasedání zastupitelstva obce v roce 2018 a přivítal přítomné zastupitelky, zastupitele a přítomné
spoluobčany. Konstatoval, že zastupitelstvo obce je v počtu pěti členů, omlouvala se paní Krátká. Svolání zasedání bylo zveřejněno na
úřední desce včetně elektronické (www.borovnicka.eu) od 19.9.2018.
Přítomni -

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

- občané a hosté : dle listiny přítomných (17)
Ověřovatelem zápisu byli pověřeni paní Švejdová a pan Trejbal.
Návrh programu jednání:

1. Finance obce, plnění předchozích usnesení, rozpočtové opatřeníč.8/2018
2. Návrh smlouvy mezi Obcí Borovnička a Obcí Mostek – Smlouva o sdružení prostředkům společnou jednotku požární
ochrany

3. Projednání odkoupení části pozemku p.p.č. 81 a záměr prodeje části pozemku p.p.č. 827/2
4. Různé, diskuze, volby do ZO
a) Vyjádření souhlasu ZO k záměru stavby RD na pozemku p.p.č.272/2
b) Projednání podání žádosti o rozšíření zastavitelného území
Zastupitelstvo obce předložené body jednání schválilo (5 PRO).
Průběh jednání :
1.

Finance obce, plnění předchozích usnesení
Starosta informoval přítomné o stavu prostředků na účtu České národní banky (ČNB),České spořitelny (ČS) a v pokladně ke dni
26.9.2018
Pokladna:
8 909,00 Kč
Česká spořitelna:
3 286 143,36 Kč
Česká národní banka:
311 236,63 Kč
Celková výše prostředků: 3 606 288,99Kč
plnění předchozích usnesení:
3/3/2018 – schválená částka 132 000,-Kč na pořízení ústředního vytápění v hospodě KD č.p.29 krbovými kamny s výměníkem
kamna a rozvody byly instalovány, faktura nebyla dodavatelem vystavena do termínu zasedání.
Rozpočtové opatření 8/2018.
Starosta seznámil ZO s úpravou rozpočtu obce v rámci rozpočtového opatření č. 8/2018, informoval o přijetí částky 30 000,-Kč na
volby.
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Dne: 25. 9. 2018

R O Z P O Č T O V É

O P A T Ř E N Í

O B C E

Č.

8 / 2 0 1 8

PŘEHLED NÁVRHU ZMĚN ROZPOČTOVÉHO PLÁNU, ÚPRAVA ROZPOČTU (v Kč)
A SCHVÁLENÍ DLE ODVĚTVÍ ČINNOSTI PARAGRAFOVÉHO ZNĚNÍ

Příjmy
===============================================================================
Číslo a název položky:
Částka v Kč :
SU AU PAR POL
UZ
ORJ ZPOL KAP
Datum:
+ zvýšení:
- snížení:
------------------------------------------------ --***---***.-- --***---***.—
0000 4111

98187

CELKEM ZA 0000

30 000.00
30 000.00

Výdaje
===============================================================================
Číslo a název položky:
Částka v Kč :
SU AU PAR POL
UZ
ORJ ZPOL KAP
Datum:
+ zvýšení:
- snížení:
------------------------------------------------ --***---***.-- --***---***.—
6115 5901
6171 5164
5167

98187

CELKEM ZA 6115

30 000.00
30 000.00
1 500.00

CELKEM ZA 6171

Celkové zvýšení, snížení (+-( plánu příjmů
Celkové zvýšení, snížení (+-( plánu výdajů

0.00

-1 500.00

30 000.00
30 000.00

Rozpočtové opatření č. 8/2018 nepodléhá schválení zastupitelstvem obce Borovnička,
na základě usnesení č. 4/3/2011 ze dne 13. 5. 2011.
K bodu č.1 nebylo připomínek a ZO projednaný bod č.1 bere na vědomí
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2.

Návrh smlouvy mezi Obcí Borovnička a Obcí Mostek – Smlouva o sdružení prostředků na společnou jednotku požární ochrany
Starosta předložil návrh znění Smlouvy o sdružení prostředků na společnou jednotku požární ochrany, kterou ZO rozeslal
v podkladech pro zasedání.Připomněl jednání s Obcí Mostek v minulosti (cca v roce 2008) o této spolupráci, která nebyla
realizována.Smlouva a některé body z ní byly přečteny a byla sdělena výše ročního příspěvku a to 10 000,-Kč vždy k 15.12 daného
roku.
Protože nebylo dotazů ani připomínek, byl přednesen návrh usnesení č. 1/5/2018

3.

Projednání odkoupení části pozemku p.p.č. 81 (paní Nováková Eva) a zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.p.č. 827/2
Starosta informoval, že na základě jednání s majitelkou pozemku p.p.č. 81 došlo k dohodě o možném odkoupení části tohoto
pozemku za prodej části pozemku p.p.č. 827/2, ve vlastnictví obce z důvodu propojení veřejné cesty z parcely 827/2 na parcelu
p.p.č.87.Upozornil na skutečnost, že v minulosti v rámci nabytí pozemků od manželů Volfových a paní Skalické, nebylo možné
propojení těchto obecních cest z důvodu nechuti jednání předchozích majitelů.Starosta předpokládá (po upřesnění geometrickým
plánem), že z pozemku p.p.č. 827/2 (ve vlastnictví obce) bude k záměru prodeje připraveno cca 53m2 a od paní Novákové z pozemku
p.p.č 81 dojde k odkoupení cca 40m2.Starosta požádal ZO o vyjádření, a protože nebyly dotazy ani připomínky, byl přednesen návrh
usnesení č. 2/5/2018 (záměr prodeje části pozemku p.p.č. 827/2)

4.

Různé, diskuze
a) Vyjádření souhlasu ZO k záměru stavby RD na pozemku p.p.č.272/2
Obecnímu úřadu byla doručena žádost k vyjádření souhlasu s umístěním druhu stavby na pozemku p.p.č. 272/2 – RD Ing.Jan
Cikán, projektová činnost. ZO podklady obdrželo k prostudování a protože nebylo dotazů ani připomínek, byl přednesen návrh
usnesení č.3/5/2018.
b) Žádost o podání žádosti o rozšíření zastavěného území
Starosta informoval ZO o potřebě podání žádosti na Stavební úřad ve Dvoře Králové nad Labem, odbor územního plánování,
k novelizaci Opatření obecné povahy o vymezení zastavěného území ( OOP) z důvodu končící platnosti stávajícího OOP k roku
2020. Protože zejména v části Klebš není ošetřena možnost zástavby mimo stanovené prostory a je zde snaha o individuální
výstavbu RD, a z důvodu chybějícího územního plánu obce, tak aby i po roce 2020 bylo možné v této lokalitě počítat s možností
výstavby domů. Platné OOP je v účinnosti od roku 2008.
Z řad ZO nebyly dotazy ani připomínky a byl předložen návrh usnesení č. 4/5/2018
Starosta dále v rámci diskuze zrekapituloval uplynulá tři volební období, poděkoval předchůdci panu ing.Volfovi za ucelení
majetku obce v rámci jeho evidence, bylo konstatováno, že v roce 2006 bylo na účtech obce 304 825,-Kč a v současnosti obec
hospodaří s rezervou 3 597 379,-Kč.
Dále poděkoval paní účetní Rydvalové za bezchybné vedení účetnictví obce, kdy při auditech hospodaření obce je vše bez
připomínek.
Informoval o zlepšené platební morálce občanů, zejména u poplatku za odpady, když nepatrné výjimky existují, ty však obecní
úřad aktivně řeší dle daňového řádu.
Sdělil přítomným, že v sobotu 13.10.2018 je plánovaný pravidelný svoz nebezpečných odpadů z domácností.Vše potřebné bude
zveřejněno od pondělí 8.10.2018 a sms infokanálem.
Po vyčerpání všech bodů jednání starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání v čase 18:40 hod.ukončil.

Strana 3

OBEC BOROVNIČKA
zastupitelstvo obce
________________________________________________________
Přehled usnesení přijatých zastupitelstvem obce Borovnička na veřejném zasedání dne 27.9.2018
1/5/2018

Zastupitelstvo obce svým rozhodnutím souhlasí s uzavřením Smlouvy o sdružení prostředků a zřízení společné jednotky
požární ochrany (dále jen „Smlouva“) s obcí Mostek i s poskytnutím finančního ročního příspěvku 10 000,-Kč
(slovy desettisíckč) z rozpočtu obce s odvoláním na ustanovení zákona č.133/1985 Sb.,o požární ochraně ve znění
pozdějších předpisů pro zajištění požární ochrany v obci a pověřuje starostu podepsáním Smlouvy.
Hlasování: 5 PRO (schváleno)

2/5/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části obecní cesty p.p.č.827/2
Hlasování: 5PRO (schváleno)

3/5/2018

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje žádost o vyjádření s umístěním stavby na pozemku p.p.č. 272/2
Hlasování: 5 PRO (schváleno)

4/5/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti na úpravu a rozšíření zastavitelného území, pověřuje starostu jednáním se
stavebním úřadem ve Dvoře Králové nad Labem, odborem územního plánování.
Hlasování: 5 PRO (schváleno)

V Borovničce dne 3.10.2018

_______________
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

