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

ZÁPIS
o průběhu veřejného ustavujícího zasedání zastupitelstva
obce (dále také „ZO“) konaného dne 14.10.2022 od 17:00 hod. v Krakonošově hospůdce,
KD, čp 29
Úřadující starostka zahájila zasedání, přivítala všechny zvolené zastupitele a přítomné občany. Jmenovitě
představila nově zvolené zastupitele a zastupitelky, každému bylo předáno Osvědčení o zvolení, vydané
registračním úřadem Dvůr Králové nad Labem.
Svolání zasedání bylo zveřejněno na úřední desce včetně elektronické (www.borovnicka.eu) od 7.10.2022.
Přítomni - členové zastupitelstva :

Krátká Kateřina,
Ing. Macáková Petra,
MUDr. Danielová Jana,
Kadečka Jan,
Mgr. Vynikal Lukáš,
Písek Pavel,
Ing. Hendrych Radomír

zastupitelstvo obce (dále také „ZO“) je v plném počtu sedmi členů.
- občané a hosté : dle listiny přítomných (17)

Předložený program zasedání zastupitelstva obce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Slib členů zastupitelstva
Určení způsobu volby starosty, místostarosty a předsedů výborů zastupitelstva
Volba starosty a místostarosty, předsedů výborů
Určení podmínek výkonu funkce starosty obce
Určení počtu zaměstnanců obecního úřadu
Odměňování neuvolněných členů ZO
Návrhy občanů na investice do rozpočtu na rok 2023
Různé – dotazy a připomínky občanů - diskuze

Přítomní zastupitelé souhlasí s navrhovanými body
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1. Slib členů zastupitelstva obce
„Slibuji věrnost České republice.
Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a
jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“
Zastupitelé jednotlivě vstali a pronesli „slibuji“. Následně po tomto procesu každý zastupitel svůj slib stvrdil
podpisem.
Ověřovatelem zápisu byli určeni paní Danielová a pan Kadečka.
Zapisovatelem byla určena paní Kateřina Krátká.

2. Určení způsobu volby starosty, místostarosty a předsedů výborů zastupitelstva
Úřadující starostka navrhla volbu starosty, místostarosty a předsedy výborů veřejným hlasováním.
Usnesení:
1/5/2022 Zastupitelstvo obce (podle §9 odst.7 jednacího řádu) stanoví, že volba starosty a místostarosty obce a
předsedů výborů zastupitelstva se uskuteční veřejným hlasováním.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

3. Volba starosty a místostarosty volba předsedů výborů
Úřadující starostka obce navrhuje na post starosty pana Ing. Radomíra Hendrycha
2/5/2022 Zastupitelstvo obce (podle § 84 odst.2 písm. m zákona o obcích) volí Ing. Radomíra Hendrycha do
funkce starosty obce Borovnička.
PRO: 3 (Macáková, Krátká, Písek)
PROTI: 4
ZDRŽEL SE: 0
Další návrh na post starosty dává paní Danielová a navrhuje úřadující starostku Ing. Petru Macákovou
3/5/2022 Zastupitelstvo obce (podle § 84 odst.2 písm. m zákona o obcích) volí Ing. Petru Macákovou do
funkce starostky obce Borovnička.
PRO: 6
PROTI: 1 (Macáková)
ZDRŽEL SE: 0
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Ing. Petra Macáková vyjadřuje souhlas se zvolením.
Návrh na post místostarosty/místostarostky: starostka navrhuje na post místostarostky paní Kateřinu Krátkou.
4/5/2022 Zastupitelstvo obce (podle § 84 odst.2 písm. m zákona o obcích) volí paní Kateřinu Krátkou do
funkce místostarostky obce Borovnička.
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1 (Krátká)
Paní Kateřina Krátká vyjadřuje souhlas se zvolením
Návrh na předsedu, předsedkyni kontrolního výboru: Starostka navrhuje na předsedkyni kontrolního výboru paní
Danielovou Janu.
5/5/2022 Zastupitelstvo obce (podle § 84 odst.2 písm.l zákona o obcích) volí paní Janu Danielovou do funkce
předsedy kontrolního výboru zastupitelstva. Zastupitelstvo obce ukládá předsedovi kontrolního výboru, aby pro
jednání příštího zasedání připravil změny v počtu a osobách dalších členů výboru.
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1 (Danielová)
Návrh na předsedu, předsedkyni finančního výboru: Starostka navrhuje na předsedu finančního výboru pana
Lukáše Vynikala.
6/5/2022 Zastupitelstvo obce (podle § 84 odst.2 písm. l) zákona o obcích) volí pana Lukáše Vynikala do funkce
předsedy finančního výboru. Zastupitelstvo obce ukládá předsedovi finančního výboru, aby pro jednání
nejbližšího zasedání zastupitelstva připravil návrh na změny či doplnění v počtu a osobách dalších členů výboru.
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1 (Vynikal)

4. Určení podmínek výkonu funkce starosty
Zastupitelstvo obce se předběžně dohodlo, že starostka bude nadále vykonávat svou funkci jako uvolněná.
7/5/2022 Zastupitelstvo obce podle (§ 84 odst 2 písm. m) zákona o obcích) stanoví, že Ing. Petra Macáková
bude vykonávat svoji funkci jako uvolněná starostka
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1 (Macáková)
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5. Určení počtu zaměstnanců obecního úřadu
Zastupitelstvo obce se pro zatím dohodlo, že prozatím zůstane počet zaměstnanců na OÚ na 1 sezonním
pracovníkovi veřejné zeleně a o úvazku úředníka a účetní se bude jednat na některém z příštích zasedání
8/5/2022 Zastupitelstvo obce( podle § 102 odst.2. písm.j.) ve vazbě na ustanovení § 102 odst.4). stanoví, že
Obecní úřad Borovnička bude mít s účinností od 1.1.2023 stávající počet zaměstnanců
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

6. Odměňování neuvolněných členů ZO
Zastupitelstvo se při předběžném jednání dohodlo, že zastupitelé nebudou pobírat odměny, proto rovnou navrhuji
usnesení:
9/5/2022 Zastupitelstvo obce schvaluje výši odměn neuvolněných zastupitelů ve výši 0,- s účinností od
14.10.2022.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Odměna neulvolněné místostarostky
Zastupitelstvo navrhuje, aby odměna neuvolněné místostarostky zůstala jako doposud ve výši 5000 Kč měsíčně.
10/5/2022 Zastupitelstvo obce schvaluje odměnu pro místostarostku ve výši 5000,- měsíčně s účinností od
14.10.2022
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1 (Krátká)
7. Návrhy občanů na investice do rozpočtu na rok 2023
Je potřeba začít sestavovat rozpočet obce pro příští rok, stanovit investice a náklady. Debatu o návrzích občanů
vede pan Lukáš Vynikal
Přijaté návrhy:
* úprava sjezdu a parkovacího stání u altánku na Santyblu
* výmalba a výměna světel v kulturním domě
* podříznutí kulturního domu
* dopravní značení u hospody pro zbezpečnění průchodu z hospody na terasu
Všechny návrhy bere zastupitelstvo na vědomí a prodiskutuje je při sestavování rozpočtu na příští rok.
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8. Různé – dotazy a připomínky občanů - diskuze
Náměty a dotazy od občanů:
p. Škrabalová – návrh vyhlášky na omezení hluku v obci, zákaz ohňostrojů a dělobuchů
p. Škrabal – izolování kostela od vlhkosti pomocí vzdušných kanálků
p. Vaněček – zvýšení investic a utracení ušetřených peněz z minulých let, aby nepodléhaly inflaci
p. Janus – prosba o dřevo na topení v místním obchodě (5-6m paliva)
p. Volf – chtěl by znát harmonogram dalších oprav cest
Všechny podněty bere zastupitelstvo na vědomí a zpětnou vazbu občané obdrží nejpozději na příštím zasedání
zastupitelstva.
Starostka všechny pozvala na příští sobotu na koncert smyčcového kvartetu, který se uskuteční v kostele od 16:00.
Začnou se také plánovat předvánoční akce, tvoření a podobně, tak vyzvala občany ke sledování nástěnky a web či
fb obce ;-)
Další zasedání zastupitelstva je plánováno na 16.12.2022, kde se bude schvalovat rozpočet na příští rok, jehož
návrh bude napřed viset na úředních deskách
Starostka všem poděkovala za účast a ukončila zasedání v čase 17:31.
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Přehled usnesení z veřejného ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Borovnička konaného
14.10.2022
1/5/2022 Zastupitelstvo obce (podle §9 odst.7 jednacího řádu) stanoví, že volba starosty a místostarosty obce a
předsedů výborů zastupitelstva se uskuteční veřejným hlasováním.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
SCHVÁLENO
2/5/2022 Zastupitelstvo obce (podle § 84 odst.2 písm. m zákona o obcích) volí Ing. Radomíra Hendrycha do
funkce starosty obce Borovnička.
PRO: 3 (Macáková, Krátká, Písek)
PROTI: 4
ZDRŽEL SE: 0
NESCHVÁLENO
3/5/2022 Zastupitelstvo obce (podle § 84 odst.2 písm. m zákona o obcích) volí Ing. Petru Macákovou do
funkce starostky obce Borovnička.
PRO: 6
PROTI: 1 (Macáková)
ZDRŽEL SE: 0
SCHVÁLENO
4/5/2022 Zastupitelstvo obce (podle § 84 odst.2 písm. m zákona o obcích) volí paní Kateřinu Krátkou do funkce
místostarostky obce Borovnička.
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1 (Krátká)
SCHVÁLENO
5/5/2022 Zastupitelstvo obce (podle § 84 odst.2 písm.l zákona o obcích) volí paní Janu Danielovou do funkce
předsedy kontrolního výboru zastupitelstva. Zastupitelstvo obce ukládá předsedovi kontrolního výboru, aby pro
jednání příštího zasedání připravil změny v počtu a osobách dalších členů výboru.
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1 (Danielová)
SCHVÁLENO
6/5/2022 Zastupitelstvo obce (podle § 84 odst.2 písm. l) zákona o obcích) volí pana Lukáše Vynikala do funkce
předsedy finančního výboru. Zastupitelstvo obce ukládá předsedovi finančního výboru, aby pro jednání nejbližšího
zasedání zastupitelstva připravil návrh na změny či doplnění v počtu a osobách dalších členů výboru.
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1 (Vynikal)
SCHVÁLENO
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7/5/2022 Zastupitelstvo obce podle (§ 84 odst 2 písm. m) zákona o obcích) stanoví, že Ing. Petra Macáková
bude vykonávat svoji funkci jako uvolněná starostka
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1 (Macáková)
SCHVÁLENO
8/5/2022 Zastupitelstvo obce( podle § 102 odst.2. písm.j.) ve vazbě na ustanovení § 102 odst.4). stanoví, že
Obecní úřad Borovnička bude mít s účinností od 1.1.2023 stávající počet zaměstnanců
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
SCHVÁLENO
9/5/2022 Zastupitelstvo obce schvaluje výši odměn neuvolněných zastupitelů ve výši 0,- s účinností od 14.10.2022.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
SCHVÁLENO
10/5/2022 Zastupitelstvo obce schvaluje odměnu pro místostarostku ve výši 5000,- měsíčně s účinností od
14.10.2022
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1 (Krátká)
SCHVÁLENO

V Borovničce 17.10.2022

……………………………………… ………………………………………………. …………………………………..
Ing. Petra Macáková
Jan Kadečka
MUDr. Jana Danielová
(starostka obce)
(ověřovatel zápisu)
(ověřovatelka zápisu)

Stránka 7 z 7

