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

ZÁPIS
o průběhu veřejného zasedání zastupitelstva
obce (dále také „ZO“) konaného dne 9.2.2022 od 18:00 hod. ve společenské místnosti
OÚ, čp 93
Starostka zahájila první veřejné zasedání zastupitelstva obce v roce 2022 a přivítala přítomné zastupitelky,
zastupitele a přítomné spoluobčany. Konstatovala, že zastupitelstvo obce je v počtu pěti členů. Předem se omluvila
paní Švejdová. Svolání zasedání bylo zveřejněno na úřední desce včetně elektronické (www.borovnicka.eu) od
2.2.2022.
Přítomni -

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

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

Hlavní body pořadu jednání :

1. Finance obce
2. Projednání žádosti o poskytnutí návratného finančního příspěvku, pan Trybeneker
3. Informace, dotazy, 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
Fio Veřejná sbírka
souhrn všech finančních prostředků

36.240,- Kč
4.726.951,33 Kč
380.266,60 Kč
86.261,55 Kč
5.229.719,48 Kč

Prozatím nejsou žádná rozpočtová opatření.
Přítomní zastupitelé berou na vědomí

2. Projednání žádosti o poskytnutí návratného finančního příspěvku, pan Trybeneker
Obecnímu úřadu byla doručena žádost o poskytnutí finančního příspěvku na úhradu osobních dluhů pana
Trybenekera ve výši 23 000,-Kč. V žádosti se uvádí, že příspěvek bude použit výhradně na exekuční náklady
z pohledávky u T-mobile, na pokutu u Telekomunikačního úřadu.Vzhledem k budoucímu zaměstnaneckému
poměru u obce bude schopen veškerou dlužnou částku vrátit zpět do rozpočtu obce a to nejpozději do konce roku
2022. Starostka informovala o návrhu Veřejnoprávní smlouvy v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích a
také se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve které jsou stanoveny i měsíční
splátky do navrácení příspěvku.
Usnesení 1/1/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí návratného finančního příspěvku panu Trybenekerovi Borovnička 47, ve
výši 23 000,-Kč na základě podané žádosti ze dne 1.2.2022 pro úhradu vzniklých osobních dluhů a poplatků s tím
spojených. Zastupitelstvo obce vydává souhlas k podpisu veřejnoprávní smlouvy s panem Trybenekerem
k 10.2.2022 pro vyplacení požadované částky z pokladny obce.
PRO 5
PROTI 0
ZDRŽEL SE

0

3. Informace, dotazy, diskuze
Kostel Nejsvětějšího Srdce páně byl k dnešnímu dni uznán Kulturní památkou, což nám snad umožní čerpat
některé další dotace na jeho opravy.
Máme již přibližnou nabídku na rekonstrukci elektriky v kostele, přibližné náklady by měli být do 50 tisíc Kč,
které by se dali čerpat z veřejné sbírky. Přesnou cenovou nabídku bychom schválili na příštím zastupitelstvu, aby
se na jaře mohla rekonstrukce rozjet.
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Byly odeslány poptávky na cenu za zhotovení kontejnerového stání naproti číslu 47, kam budou přesunuty
kontejnery od kulturního domu.
V běhu už jsou i cenové nabídky na novou podlahu a výmalby na úřadě, z pojistky na vodovodní havárie bylo obci
poskytnuto plnění 115 tisíc korun.
Přišly nám žádosti od skautů, zda by mohli využít dvě naše malé louky, které jsou sice v našem vlastnictví a
katastru, nicméně se nacházejí až pod kopcem u Ždírnice. Mají myslivci nějaké výhrady? Myslivci nemají žádné
výhrady a ani nevyžadují nemateriální výpomoc. Zastupitelstvo se shodlo, že bychom tyto louky mohli na 14 dní
poskytnout bezplatně pro mladé skauty za nějaké nemajetkové plnění, jako úklid lesa či jinou službu.

Další náměty do diskuze již nebyly, a proto starostka poděkovala všem přítomným, popřála krásné
prožití svátků a úspěšné vkročení do nového roku a ukončila zasedání v čase 18:10.
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Přehled usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Borovnička konaného 9.2.2022
Usnesení 1/1/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí návratného finančního příspěvku panu Trybenekerovi Borovnička 47, ve
výši 23 000,-Kč na základě podané žádosti ze dne 1.2.2022 pro úhradu vzniklých osobních dluhů a poplatků s tím
spojených. Zastupitelstvo obce vydává souhlas k podpisu veřejnoprávní smlouvy s panem Trybenekerem
k 10.2.2022 pro vyplacení požadované částky z pokladny obce.
PRO 5
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
SCHVÁLENO
V Borovničce 14.2.2022

……………………………………… ………………………………………………. …………………………………..
Ing. Petra Macáková
Jaromír Trejbal
Martina Valentová
(starostka obce)
(ověřovatel zápisu)
(ověřovatelka zápisu)
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