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

ZÁPIS
o průběhu veřejného zasedání zastupitelstva
obce (dále také „ZO“) konaného dne 12.8.2020 od 19:00 hod. na OÚ, čp 93
Starostka zahájila čtvrté veřejné zasedání zastupitelstva obce v roce 2020 a přivítala přítomné zastupitelky,
zastupitele a přítomné spoluobčany. Konstatovala, že zastupitelstvo obce je v plném počtu šesti členů. Svolání
zasedání bylo zveřejněno na úřední desce včetně elektronické (www.borovnicka.eu) od 28.7.2020.
Přítomni -

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

- občané a hosté : dle listiny přítomných (2)
Ověřovateli zápisu byli pověřeni paní Švejdová a paní Valentová. Zapisovatelkou p. Krátká.

Hlavní body pořadu jednání :

1.
2.
3.
4.
5.

Finance obce, rozpočtová opatření
Žádost o finanční příspěvek pro jednotku SDH Mostek
Nabídka firmy Senzor – poplachová čidla pro důchodce
Informace o dotacích a akcích v obci
Ostatní a diskuze

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

15.766,- Kč
4.084.559,51 Kč
1.009.832,95 Kč
5.110.158,46 Kč

Rozpočtové opatření 4,5,6/2020
Starostka předložila zastupitelstvu obce Rozpočtové opatření č. 4,5,6/2020. V příjmové i nákladové části byly
učiněny změny v pouze jednotlivých položkách, ohledně rozpočtování dotací změny nepodléhají schválení ZO.
V rozpočtovém opatření č.4 se přesouvaly prostředky kvůli překročení položek na lesní hospodářství, příspěvku na
charitu. Rozpočtová opatření 5 a 6 se pak museli rozpočtovat schválené dotace z kraje a na opravu sousoší. Změny
v příjmech a ve výdajích proběhly v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2020.
Zastupitelé vzali bod jednání na vědomí

2. Žádost o finanční příspěvek pro jednotku SDH Mostek
Dne 3.6.2020 byla úřadu doručena žádost obce Mostek o finanční příspěvek pro jednotku Sboru dobrovolných
hasičů Mostek. Tato jednotka zajišťuje požární bezpečnost i pro naši obec. Obec Mostek zakoupila jednotce osobní
automobil pro zrychlení zásahů zejména při zásazích s nutností použití automatického defibrilátoru. Jelikož
jednotka často řeší mimořádné události i v naší obci, rozhodlo se ZO přispět na pořízení a dovybavení vozidla
částkou 15.000Kč z rozpočtu obce.
Starostka tedy navrhla následující usnesení:
1/4/2020
Zastupitelstvo obce Borovnička schválilo finanční příspěvek pro jednotku SDH Mostek ve výši 15.000Kč.
Pro 6
Proti 0
Zdržel se 0

3. Nabídka firmy Senzor – poplachová tlačítka pro důchodce
Na obecní úřad byla doručena nabídka poplachových čidel/tlačítek pro seniory. Jedná se o malé tlačítko, které si
senior pověsí na krk a v případě pádu či jiné nouze jediným zmáčknutím odešle zprávu o nouzi až na 5 kontaktů.
Blízcí pak můžou začít neprodleně řešit nouzovou situaci seniora. Cena jednoho tlačítka je 695Kč a po jeho
zaktivnění je služba zpoplatněna částkou 70Kč/měsíc. Zastupitelstvo prodiskutovalo možnost nákupu několika
kusů tlačítek a následné bezplatné zapůjčení samostatně žijícím seniorům a pověřilo starostku prvotním
kontaktováním seniorů a jejich blízkých a zjištění zájmu.
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4. Informace o dotacích a akcích v obci
V minulých týdnech nám byla schválena dotace na opravu sousoší sv. Křtitele na Klimši. S panem restaurátorem
Kotrbáčkem již byla podepsána smlouva o dílo a rekonstrukce započala. Po několikerém telefonátu, že nám byla
socha odcizena, na místo umístíme cedulku s informací, že je socha v rekonstrukci ;-)
Ohledně cesty na Klimš, tam již vyhláška o zařazení komunikace do místních komunikací nabyla právní moci a
v příštích dnech bude zadána Veřejná zakázka malého rozsahu pro výběr dodavatele.
Práce okolo altánu byly konečně dokončeny i po několika nemilých událostech, kdy nenechavci odnesli květníky,
mapu a následně i truhlík…tabule byla zfinišována a doufáme, že veškerá kontrola proběhne bez komplikací a
dotace bude dle podepsané smlouvy vyplacena.
Dotace na kulturní akci od MAS Královedvorsko se přesunula z akce Vítání léta na akci Letní Slavnost, na kterou
starostka všechny co nejsrdečněji pozvala, čeká nás zábavné odpoledne pro děti, bubble fotbal, skákací hrad,
střelnice, ukázka kovářského umění, výtvarná dílnička a hlavně DÁREK pro každé dítě, ochutnávka čerstvě
pražené kávy z místní pražírny, večerní posezení s hudbou, občerstvení….

5. Ostatní a diskuze
Do ostatních je ještě přidána žádost o dotaci na ČOV od pana Vynikala, která byla doručena až po vyvěšení
svolání. Čistička byla řádně povolena, zkolaudována a byly doloženy všechny náležitosti, nic tedy nebrání,
abychom příspěvek odsouhlasili, proto rovnou starostka navrhla usnesení
2/4/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku na vybudování ČOV u čp 24 panu Vynikalovi dle schválených
zásad z usnesení 2/2/2014
pro 6
proti 0
zdržel se 0
Starostka ještě připomněla, že je ještě asi týden čas hlásit se do volební okrskové komise, výzva i s podmínkami a
odměnami byla uveřejněna na vývěskách, na internetu i facebooku.
Dotazy od občanů
Další náměty do diskuze již nebyly, a proto starostka poděkovala všem přítomným a ukončila zasedání v čase
19:20
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Přehled usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Borovnička konaného 4.3.2020
1/4/2020
Zastupitelstvo obce Borovnička schválilo finanční příspěvek pro jednotku SDH Mostek ve výši 15.000Kč.
PRO 6
PROTI 0
Zdržel se 0
SCHVÁLENO
2/4/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku na vybudování ČOV u čp 24 panu Vynikalovi dle schválených
zásad z usnesení 2/2/2014
PRO 6
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
SCHVÁLENO

V Borovničce 17.8.2020

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