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

ZÁPIS
o průběhu veřejného zasedání zastupitelstva
obce (dále také „ZO“) konaného dne 9.9.2022 od 19:00 hod. v Krakonošově hospůdce,
KD, čp 29
Místostarostka zahájila čtvrté veřejné zasedání zastupitelstva obce v roce 2022 a přivítala přítomné zastupitelky,
zastupitele a přítomné spoluobčany. Konstatovala, že zastupitelstvo obce je v počtu čtyř (4) členů. Předem se
omluvila starostka Ing. Petra Macáková z důvodu nařízené izolace, nepřítomen pan Trejbal. Svolání zasedání bylo
zveřejněno na úřední desce včetně elektronické (www.borovnicka.eu) od 29.8.2022.
Přítomni -

p. Martina Valentová
p. Kateřina Krátká
p. Jaroslav Vaněček
p. Jarmila Švejdová
zastupitelstvo obce v počtu 4 členů

- občané a hosté : dle listiny přítomných (4)
Ověřovatelkami zápisu byly pověřeny paní Švejdová a paní Valentová. Zapisovatelkou p. Krátká.

Hlavní body pořadu jednání :

1.
2.
3.
4.

Finance obce
Žádost o poskytnutí příspěvku na výstavbu domovní ČOV u čp 224
Cenová nabídka na zalesnění 4 holin po těžbě kalamity na Santyblu
Info, diskuze

Přítomní zastupitelé souhlasí s navrhovanými body
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

4.085,- Kč
5.999.670,80 Kč
413.769,86 Kč
85.502,55 Kč
6.503.028,21Kč
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Rozpočtové opatření č. 5 a 6/2022
Předkládám zastupitelstvu rozpočtová opatření 5 a6/2022. V nákladové části byly učiněny změny pouze v
jednotlivých položkách. (navýšeny náklady na správní poplatek obci Mostek, práce v lesích, odpady). Změny ve
výdajích proběhly v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2022.

Přítomní zastupitelé berou na vědomí

2. Žádost o poskytnutí příspěvku na výstavbu domovní ČOV u čp 224
Dne 28.6.2022 byla na obecní úřad doručena žádost pana Hendrycha Radomíra o příspěvek na vybudování ČOV u
jejich nemovitosti čp 224. , na základě usnesení 2/2/2014 o poskytování příspěvku z rozpočtu obce. Pan Hendrych
připojil veškeré náležitosti (povolení, ohlášení, faktury) a nic nebrání vyplacení příspěvku. Proto rovnou navrhuji
usnesení:
1/4/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje vyplacení finančního příspěvku panu Hendrychovi Radomírovi v plné výši 50.000Kč
na výstavbu domovní čistírny odpadních vod.
PRO 4
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0

3. Cenová nabídka na zalesnění 4 holin po těžbě kalamity na Santyblu
Po likvidaci kalamity v našem lesním pozemku na Santyblu je potřeba tyto holiny zalesnit. Na pilu bylo prodáno
dřevo v hodnotě přesahující 600 tisíc Kč. Náš lesní hospodář pan Hradecký vypracoval návrh na zalesnění 4
pozemků, na jehož základě nám Greenboss, který naše lesy spravuje, vypracoval cenovou nabídku na zalesnění
těchto 4 holin. Cenová nabídka obsahuje nejen sazenice a výsadbu, ale i oplocenky, zimní nátěry a prořezávky již
zalesněných porostů. Zalesňovat se bude z velké části listnatými dřevinami (javor, lípa, buk, dub), na poslední
plochu pak budou vysázeny borovice. Celková částka je 166 081 Kč bez DPH. Zastupitelé měli cenovou nabídku
předem k dispozici k prostudování, a jelikož nebyly žádné námitky, rovnou navrhuji usnesení
2/4/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku na zalesnění vytěžených pozemků na Santyblu od firmy Greenboss
v celkové výši 166 081 Kč bez DPH a pověřuje starostku obce k jejímu podpisu.
PRO 4
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
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4. Info, diskuze
Ve dnech 23. a 24. září proběhnou volby do zastupitelstev. Toto je poslední zasedání a proto mi
dovolte, abych za paní starostku tlumočila poděkování všem zastupitelům za jejich působení
v zastupitelstvu obce.
Dotazy od občanů
Další náměty do diskuze již nebyly, a proto děkuji všem přítomným a ukončuji zasedání v čase
19:05
Přehled usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Borovnička konaného 20.4.2022
1/4/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje vyplacení finančního příspěvku panu Hendrychovi Radomírovi v plné výši 50.000Kč
na výstavbu domovní čistírny odpadních vod.
PRO 4
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
SCHVÁLENO
2/4/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku na zalesnění vytěžených pozemků na Santyblu od firmy Greenboss
v celkové výši 166 081 Kč bez DPH a pověřuje starostku obce k jejímu podpisu.
PRO 4
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
SCHVÁLENO
V Borovničce 12.9.2022

……………………………………… ………………………………………………. …………………………………..
Kateřina Krátká
Jarmila Švejdová
Martina Valentová
(místostarostka obce)
(ověřovatelka zápisu)
(ověřovatelka zápisu)
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