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

ZÁPIS
o průběhu veřejného zasedání zastupitelstva
obce (dále také „ZO“) konaného dne 23.8.2019 od 19:00 hod. v hospodě KD č.p.29.
Starostka zahájila čtvrté veřejné zasedání zastupitelstva obce v roce 2019 a přivítala přítomné zastupitelky,
zastupitele a přítomné spoluobčany. Konstatovala, že zastupitelstvo obce je v počtu pěti členů, předem se omluvila
paní Valentová. Svolání zasedání bylo zveřejněno na úřední desce včetně elektronické (www.borovnicka.eu) od
15.8.2019.
Přítomni -

p. Ing. Petra Macáková
p. Jaromír Trejbal
p. Jaroslav Vaněček
p. Kateřina Krátká
p. Jarmila Švejdová
zastupitelstvo obce v počtu 5 členů

- občané a hosté : dle listiny přítomných (14)
Ověřovateli zápisu byli pověřeni pan Trejbal a paní Švejdová. Zapisovatelkou p. Krátká.

Body k projednání :
1.
2.
3.
4.

Finance obce
Záměr prodeje pozemku p.č. 1203/3
Nabídka na vysušení kostela od společnosti Empemont
Jiné, diskuze

Přítomní zastupitelé souhlasí s navrhovanými body
1. Finance obce
stav hotovosti v pokladně obce ke dni 23.8.2019
stav prostředků na účtu ČS a.s. ke dni 23.8.2019
ČNB ke dni 23.8.2019
souhrn všech finančních prostředků

4.980,- Kč
3.741.632,68 Kč
346.960,23 Kč
4.093.572,91Kč

bod č.1 bere zastupitelstvo obce na vědomí.
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2. Záměr prodeje pozemku p.č. 1203/3
Na základě geometrického plánu 255-23/2019 byl uveřejněn záměr prodeje nově vyděleného pozemku s číslem
1203/3 o výměře 82m². Záměr byl zveřejněn na Úřední desce OÚ dne 24.6.2019 a taktéž v elektronické podobě. na
obecní úřad byla doručena jediná nabídka na odkup pozemku a to od pana Peruna, který vlastní přilehlou
nemovitost. Nabídnutá cena je 10,-Kč/m². S přihlédnutím k tomu, že navrhovatel zaplatil veškeré náklady spojené
s geometrickým zaměřením hranic obou stran cesty, navrhuje starostka následující usnesení:
Usnesení 1/4/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku 1203/03 o výměře 82m², odděleného podle geometrického plánu č.
255-23/2019 z pozemku p.č. 1203/1 v k.ú. Borovnička za cenu 10,-Kč/m² a pověřuje starostku obce uzavřením
kupní smlouvy s panem Zdeňkem Perunem.
PRO 5
PROTI 0
Zdržel se 0
3. Nabídka na vysušení kostela od společnosti Empemont
Na jednom ze školení pro starosty starostka vyjádřila zájem o informace ohledně vysoušení nemovitostí pomocí
elektromagnetické osmózy, které by mohlo pomoci místnímu kostelu, jehož omítky vlivem vlhkosti opadávají.
Kontaktovala nás proto firma Empemont s nabídkou instalace přístroje. Jednání byly přítomny starostka i
místostarostka obce. Firmou Empemont byla předložena nabídka na instalaci 2 přístrojů, v celkové hodnotě
111.000 Kč. Starostka obce pak zjišťovala, které další firmy nabízejí podobný způsob vysoušení na principu
elektroosmózy a zjistila, že je více firem, které přístroje nabízí za podstatně nižší cenu s vyšší účinností. Proto se
starostka rozhodla oslovit další firmy a následně pak předložit nabídky zastupitelstvu.
Zastupitelé berou bod 3 na vědomí
4. Jiné, diskuze
Sbírka pro diakonii
Obec Borovnička byla oslovena Broumovskou diakonií s žádostí o pomoc při sbírce ošacení, obuvi, lůžkovin apod.
Obec přislíbila pomoc, jednáme teď s Diakonií o přesném termínu. O termínu konání a o seznamu věcí, které
budete moci darovat, Vás budeme neprodleně informovat na místních vývěskách.
Parkování Klimš
Stupňují se nám žádosti občanů žijících na Klimši o pomoc s neukázněnými houbařemi, kteří zajíždějí přes
soukromé pozemky až k lesu, ničí louky, oplocení a zanechávají po sobě množství odpadků. Budeme se snažit řešit
situaci ve spolupráci s Dopravním inspektorátem formou umístění značky o zákazu vjezdu s doplňkovou tabulí
vjezd povolen dopravní obsluze a obyvatelům. Do diskuze se zapojil pan Seidl, který upozornil, že stejný problém
panuje i na Santiblu a poprosil, zda by se stejným způsobem mohl řešit i vjezd tam. Starostka přislíbila, že i tuto
dopravní značku zahrnou do žádosti.
Akce září
14.9. by se zde měl konat tradiční kulečníkový turnaj
21.9. bychom chtěli uspořádat akci na rozloučení s létem na místním hřišti, myslivci z místního sdružení přislíbili,
že se pokusí zajistit divočáka na rožeň.
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Odpady
V průběhu září bude na zkoušku nainstalována fotopast ke sběrným hnízdům na tříděný odpad, firma nám její
vyzkoušení nabídla bezplatně a třeba se nám podaří rozluštit neustálý nepořádek, který v těchto lokalitách vzniká.

Další náměty do diskuze již nebyly, a proto starostka poděkovala všem přítomným a ukončila
zasedání v čase 19:10

Přehled usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Borovnička konaného 23.8.2019
Usnesení 1/4/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku 1203/03 o výměře 82m², odděleného podle geometrického plánu č.
255-23/2019 z pozemku p.č. 1203/1 v k.ú. Borovnička za cenu 10,-Kč/m² a pověřuje starostku obce uzavřením
kupní smlouvy s panem Zdeňkem Perunem.
PRO 5
PROTI 0
Zdržel se 0
SCHVÁLENO

V Borovničce 29.8.2019

……………………………………… ………………………………………………. …………………………………..
Ing. Petra Macáková
Jaromír Trejbal
Jarmila Švejdová
(starostka obce)
(ověřovatel zápisu)
(ověřovatelka zápisu)
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