OBEC BOROVNIČKA
Obecní úřad, Borovnička 93, 544 75 Mostek
zastupitelstvo obce
___________________________________________________________________________

ZÁPIS
o průběhu veřejného zasedání zastupitelstva
obce (dále také „ZO“) konaného dne 13.12.2018 2018 od 18:00 hod. v hospodě KD
č.p.29.
Starostka zahájila sedmé 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 5.12.2018.
Přítomni -

p. Martina Valentová
p. Jarmila Švejdová
p. Ing. Petra Macáková
p. Jaromír Trejbal
p. Jaroslav Vaněček
p. Kateřina Krátká
zastupitelstvo obce v počtu 6 členů

- občané a hosté : dle listiny přítomných (8)
Ověřovatelem zápisu byly pověřeny paní Švejdová a paní Valentová. Zapisovatelkou p. Krátká.
Návrh programu jednání:

1.
2.
3.
4.
5.

Finance obce, plnění usnesení
Rozpočet obce – Návrh rozpočtu na rok 2018
Rozpočtové opatření č. 12/2018
Znak obce –konečné schválení podoby znaku
Různé, diskuze

Přítomní zastupitelé souhlasí s navrhovanými body
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1. Finance obce, plnění předchozích usnesení
Starostka informovala přítomné o stavu prostředků na účtu České národní banky (ČNB),České spořitelny (ČS) a
v pokladně ke dni 13.12.2018
stav hotovosti v pokladně obce ke dni 13.12.2018
stav prostředků na účtu ČS a.s. ke dni 13.12.2018
ČNB ke dni 13.12.2018
souhrn všech finančních prostředků

4.521Kč
3.071.496,24Kč
326.428,43 Kč
3.402.445,67 Kč

Plnění předchozích usnesení:
plnění usnesení 4/6/2018, kdy ZO uložilo předsedkyni kontrolního výboru, aby nominovala nové členy kontrolního
výboru
Paní Valentová informovala přítomné, že novými členy kontrolního výboru budou p. Lenka Fikejzová a p. Miroslav
Soukup.

plnění usnesení 5/6/2018, kdy ZO uložilo předsedkyni finančního výboru, aby nominovala nové členy finančního
výboru
Paní Švejdová informovala přítomné, že novými členy finančního výboru budou paní Volfová a p. Marek Fikejz.

bod č.1 bere zastupitelstvo obce na vědomí.
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2.Rozpočet obce – Návrh rozpočtu na rok 2019
Předkládá se návrh rozpočtu obce na rok 2019:
Starostka informovala přítomné, že Návrh rozpočtu obce na rok 2019 byl zveřejněn na úřední desce Oú včetně
elektronické (www.borovnicka.eu) od 20.11.2018. Podklady pro prostudování a případně připomínkování
obdrželo ZO elektronickou poštou.
K datu konání veřejného zasedání nebyly podány podněty ani připomínky a starostka v rámci otevřené rozpravy
přítomné s navrhovaným rozpočtem, jeho příjmové a výdajové části pro schválení dle paragrafového znění,
seznámila. Dále seznámila přítomné s rekapitulací Návrhu a ten byl také přečten.
Do vyvěšeného návrhu rozpočtu byly ještě přidány výdajové položky na elektriku na hřiště, nájem Státnímu
pozemkovému úřadu a povinná rezerva na Krizový plán
NÁVRH ROZPOČTU OBCE BOROVNIČKA NA ROK 2019 REKAPITULACE
2019
v tis
R E K A P I T U L A C E ( v tis.Kč )
PŘÍJMY

třída 1
třída 2
třída 3
třída 4

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace

2 474,00
293,70
0,00
60,90

2 828,60

Příjmy celkem
VÝDAJE

třída 5 Běžné výdaje
třída 6 Kapitálové výdaje

3 164,60
372,00

3 536,60

Výdaje celkem
SALDO

Rozdíl PŘÍJMY - VÝDAJE

-708,00

VYROVNÁNÍ SALDA
FINANCOVÁNÍ

8115 Změna stavu prostředků na bank.účtech
třída 8 F i n a n c o v á n í c e l k e m

-708,00

Podrobný návrh rozpočtu byl a je k nahlédnutí na úřední desce i na v elektronické podobě.
Návrh usnesení č. 1/7/2018
Zastupitelstvo obce podle § 84 odst. 2, písm. b), zákona 128/2000 Sb., o obcích schvaluje návrh rozpočtu obce na
rok 2019 dle odvětví činnosti paragrafového znění ve výši příjmů 2.828.600,-Kč ve výši výdajů 3.536.600 -Kč
jako schodkový. Financování ve výši 708.000,-Kč bude kryto z přebytků z minulých let.
PRO 6
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
Stránka 3 z 6

3. Rozpočtové opatření č. 12/2018
návrh na rozpočtovou změnu – dle odvětví paragrafového znění - finální plnění rozpočtu obce, podklady byly
k nahlédnutí, stávají se přílohou č.1 zápisu.
navýšení příjmové části - +737.500 -Kč
ponížení výdajové části - -567.000,-Kč
příjmy – 3.279301-Kč
výdaje - 3.736.191,-Kč
rozdíl příjmy- výdaje –,-456.890-Kč
Návrh usnesení č.2/7/2018

Zastupitelstvo obce podle § 84 odst. 2, písm. b), zákona 128/2000 Sb., o obcích schvaluje návrh rozpočtového
opatření č.12/2018 ve výši příjmů +737.500,-Kč a výši výdajů -567.000,-Kč

PRO 6
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0

4.Znak obce – konečné projednání
Starostka seznámila občany s upravenými návrhy obecního znaku.
Starostka vyjádřila názor, že nejpovedenější variantou je znak č.4 a po předchozí poradě
s ostatními zastupiteli navrhuje, aby byl schválen návrh č. 4
Návrh usnesení 3/7/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh č. 4 jako konečnou podobu obecního znaku
Pro 6
Proti 0
Zdržel se 0
Návrhy znaku jsou přílohou č.2 zápisu
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5.Různé, diskuze
Starostka přítomné informovala, že v lednu začne místní šetření Odboru pro územní plánování,
které by mělo nově vytyčit zastavitelnou plochu v obci Borovnička do doby zřízení Územního
plánu obce.
Starostka přítomné pozvala na páteční zdobení perníčků, které se bude konat na obecním úřadě a
sobotní kulečníkový turnaj, který se bude konat v Krakonošově hospůdce.
Dalším námětem do diskuze přispěla paní Trejbalová, zda by se balíčky pro seniory nemohly
nakupovat (objednávat) v místní prodejně u pana Januse pro podporu místní prodejny.
Zastupitelstvo se dohodlo, že na zkoušku bude teď objednávat balíčky v místní prodejně, dle jejich
kvality pak bude dále rozhodnuto.
Blahopřání a roznášení balíčků seniorům se od této chvíle zhostí paní Kateřina Krátká.
Další náměty do diskuze již nebyly, a proto starostka poděkovala všem přítomným a ukončila
zasedání v čase 18:26.
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Přehled usnesení přijatých zastupitelstvem obce Borovnička na veřejném zasedání dne
13.12.2018
Usnesení č. 1/7/2018
Zastupitelstvo obce podle § 84 odst. 2, písm. b), zákona 128/2000 Sb., o obcích schvaluje návrh rozpočtu obce na
rok 2019 dle odvětví činnosti paragrafového znění ve výši příjmů 2.828.600,-Kč ve výši výdajů 3.536.600 -Kč
jako schodkový. Financování ve výši 708.000,-Kč bude kryto z přebytků z minulých let.
PRO 6
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
Usnesení č.2/7/2018
Zastupitelstvo obce podle § 84 odst. 2, písm. b), zákona 128/2000 Sb., o obcích schvaluje návrh rozpočtového
opatření č.12/2018 ve výši příjmů +737.500,-Kč a výši výdajů -567.000,-Kč
PRO 6
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0

Usnesení 3/7/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh č. 4 jako konečnou podobu obecního znaku
PRO 6
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0

V Borovničce 18.12.2018

……………………………………… ………………………………………………. …………………………………..
Ing. Petra Macáková
Jarmila Švejdová
Martina Valentová
(starostka obce)
(ověřovatelka zápisu)
(ověřovatelka zápisu)
Stránka 6 z 6

