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

ZÁPIS
o průběhu veřejného zasedání zastupitelstva
obce (dále také „ZO“) konaného dne 26.5.2021 od 18:00 hod. na OÚ, čp 93
Starostka zahájila druhé veřejné zasedání zastupitelstva obce v roce 2021 a přivítala přítomné zastupitelky,
zastupitele a přítomné spoluobčany. Konstatovala, že zastupitelstvo obce je v počtu pěti členů. Předem se omluvil
pan Trejbal. Svolání zasedání bylo zveřejněno na úřední desce včetně elektronické (www.borovnicka.eu) od
17.5.2021.
Přítomni -

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

- občané a hosté : dle listiny přítomných (1)
Ověřovatelkami zápisu byly pověřeny paní Švejdová a paní Valentová. Zapisovatelkou p. Krátká.

Hlavní body pořadu jednání :

1.
2.
3.
4.
5.

Finance obce
Smlouva o bezúplatném převodu čp 203
Závěrečný účet obce a Účetní závěrka za rok 2020
Veřejná sbírka na opravu kostela
Informace, dotazy, diskuze

Přítomní zastupitelé souhlasí s navrhovanými body
1. Finance obce
stav hotovosti v pokladně obce ke dni 26.5.2021
stav prostředků na účtu ČS a.s. ke dni 26.5.2021
ČNB ke dni 26.5.2021
souhrn všech finančních prostředků

14.321 Kč
4.453.767,67 Kč
1.406.416,88 Kč
5.874.505,55 Kč
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RO 1/2021
Starostka předložila zastupitelstvu obce Rozpočtová opatření č. 1/2021. V příjmové i nákladové části byly učiněny
změny pouze v jednotlivých položkách. (přesun finančních prostředků na zimní údržbu a na daň z příjmů
právnických osob). Změny v příjmech a ve výdajích proběhly v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2021.
V rozpočtovém opatření 2/2021 proběhly změny na straně příjmů i výdajů kvůli přijatým a nerozpočtovaným
dotacím a kvůli přijatým darům od Wiessenbergu a od honební společnosti Na Rovních. Celkově se nám příjmy
navýšily o 226 070,16 Kč oproti plánovaným. Výdaje se nám zvýšily o stejnou částku 226 070,16 Kč oproti
plánovaným. Zastupitelstvo obce se s podklady seznámilo, a proto rovnou starostka rovnou navrhla usnesení
Usnesení 1/2/2021
Zastupitelstvo obce podle § 84 odst. 2, písm. b), zákona 128/2000 Sb., o obcích schvaluje návrh rozpočtového
opatření č.2/2021 ve výši příjmů +226 070,16 Kč a výši výdajů +226 070,16 Kč.
PRO 5
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0

2. Smlouva o bezúplatném převodu čp. 203
Na základě žádosti obce Borovnička se Úřad pro zastupování státu rozhodl, že nám bezúplatně převede podíl na
stavbě čp 203. Jedná se o 1/32 podílu. Zastupitelé si smlouvu předem prostudovali, a proto rovnou navrhuji
následující usnesení:
Usnesení 2/2/2021
Zastupitelstvo obce Borovnička schvaluje nabytí spoluvlastnického podílu o velikosti 1/32 na stavbě Borovnička
čp 203 a pověřuje starostku k podpisu smlouvy č. 26/512/2021 s Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových
PRO 5
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0

3. Závěrečný účet obce a Účetní závěrka za rok 2020
Návrh závěrečného účtu roku 2020 a Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Borovnička za rok 2020 byly
zveřejněny dne 11.5.2021 na el. úřední desce a současně byla informace zveřejněna na úřední desce u obecního
úřadu. Dne 19.1.2021 bylo Krajským úřadem Královehradeckého kraje provedeno přezkoumání hospodaření obce
za rok 2020. Kontrolovány byly bankovní výpisy, veškeré smlouvy, faktury, plnění rozpočtu, rozpočtová opatření,
vedení účetnictví, zápisy zastupitelstev, včetně usnesení. Kontrolou nebyly zjištěny chyby ani nedostatky dle § 10
odst,. 4, písm a/ zákona 420/2004 Sb. Zastupitelé měli možnost se s dokumenty seznámit, a jelikož nebyly žádné
námitky, rovnou navrhuji usnesení:
Usnesení 3/2/2021
Zastupitelstvo obce schválilo Závěrečný účet spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání obce Borovnička za
kalendářní rok 2020 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad
PRO 5
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
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Účetní závěrka roku 2020
Účetní uzávěrka je sestavena ke dni 31.12.2020, zároveň s protokolem o schválení účetní závěrky za rok 2020
v souladu s § 18, odst.1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a §3 vyhlášky 410/2009 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Nedílnou součástí jsou přílohy Rozvaha,
Výkaz zisků a ztrát, Inventarizační zpráva, Výkaz FIN a příloha – to vše k 31.12.2020.
Bude proveden převod z účtu 431 MD na účet 432 D 984 927,11 Kč.
Usnesení 4/2/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje roční závěrku sestavenou ke dni 31.12.2020 v souladu s § 18, odst.1 zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví a §3 vyhlášky 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 563/1991
Sb. ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvo obce schvaluje převod výsledku hospodaření z účtu 431 MD na
účet 432 D 984 927,11 Kč.
PRO 5
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0

4. Veřejná sbírka na opravy v kostele
Investice, které jsou potřeba na opravu kostela, jsou pro obecní rozpočet příliš vysoké. Starostka by chtěla proto
zkusit zapojit veřejnost, vlastně se navrátit k tradici, jelikož celý kostel vznikl z dobročinné sbírky před druhou
světovou válkou. Navrhla zřízení Veřejné sbírky, která by byla časově neomezená, jejím účelem by bylo postupně
opravovat kostel, střechu, bednění, vstupní schodiště, pořídit alespoň malý zvon atd. Probíhala by na transparentní
účet, který bude založen v některé z bank, které si neúčtují poplatky za příchozí platby. U mříže pak bude
informační tabule o kostele a o sbírce, spolu s QR kodem pro rychlou platbu.
Nikdo neměl žádné námitky ani postřehy a proto starostka navrhla následující usnesení
Usnesení 5/2/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení Veřejné sbírky na opravu kostela Nejsvětějšího Srdce Páně, který je
v majetku obce, a zřízení transparentního účtu, který bude sloužit výlučně pro účely této sbírky.
PRO 5
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0

5. Informace, dotazy a diskuze
V průběhu oprav cesty na Klebš se rozhodlo o rekonstrukci i první části úseku cesty. Oslovili jsme i Borovnici, zda
by se nepodílela na spolufinancování, jelikož je asi třetina úseku na jejich katastrálním území. Borovnice souhlasila
a konečná cena se tak nakonec dělí v poměru 1/3 pro Borovnici, 2/3 pro Borovničku. Výdaje na cesty v rozpočtu
máme, nicméně pro úplnost je předloženo usnesení:
Usnesení 6/2/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje opravu prvního úseku cesty na Klebš, její stržení, rozrovnání, zhutnění a pokrytí
asfaltovým recyklátem v celkové hodnotě 80,000 Kč plus DPH.
PRO 5
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
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Starostka všechny přítomné pozvala na páteční večerní otevření kostela veřejnosti, kdy bude krátce představena
historie, již realizované investice a plánované opravy.
Starostka připomněla přistavení velkoobjemového kontejneru a vysvětlila, proč letos bude otevřen jen v určitých
hodinách.

Dotazy od občanů
Další náměty do diskuze již nebyly, a proto starostka poděkovala všem přítomným a ukončila
zasedání v čase18:29
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Přehled usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Borovnička konaného 26.5.2021

Usnesení 1/2/2021
Zastupitelstvo obce podle § 84 odst. 2, písm. b), zákona 128/2000 Sb., o obcích schvaluje návrh rozpočtového
opatření č.2/2021 ve výši příjmů +226 070,16 Kč a výši výdajů +226 070,16 Kč.
PRO 5
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
SCHVÁLENO

Usnesení 2/2/2021
Zastupitelstvo obce Borovnička schvaluje nabytí spoluvlastnického podílu o velikosti 1/32 na stavbě Borovnička
čp 203 a pověřuje starostku k podpisu smlouvy č. 26/512/2021 s Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových
PRO 5
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
SCHVÁLENO

Usnesení 3/2/2021
Zastupitelstvo obce schválilo Závěrečný účet spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání obce Borovnička za
kalendářní rok 2020 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad
PRO 5
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
SCHVÁLENO

Usnesení 4/2/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje roční závěrku sestavenou ke dni 31.12.2020 v souladu s § 18, odst.1 zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví a §3 vyhlášky 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 563/1991
Sb. ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvo obce schvaluje převod výsledku hospodaření z účtu 431 MD na
účet 432 D 984 927,11 Kč.
PRO 5
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
SCHVÁLENO
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Usnesení 5/2/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení Veřejné sbírky na opravu kostela Nejsvětějšího Srdce Páně, který je
v majetku obce, a zřízení transparentního účtu, který bude sloužit výlučně pro účely této sbírky.
PRO 5
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
SCHVÁLENO

Usnesení 6/2/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje opravu prvního úseku cesty na Klebš, její stržení, rozrovnání, zhutnění a pokrytí
asfaltovým recyklátem v celkové hodnotě 80,000 Kč plus DPH.
PRO 5
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
SCHVÁLENO

V Borovničce 28.5.2021

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