Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

13.3.2009

Přítomní členové zastupitelstva:

Ing. Josef Bušák, Miroslav Pilař, Jiří Kühnel
Jaroslav Fučík, MVDr. Josef Šafařík,

Omluveni:

Květa Štilcová, Pavel Votoček,

Ostatní přítomní: viz prezenční listina přítomných
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Úvod
Plnění úkolů z minulých zasedání
Zřízení pracoviště CzechPoint na OÚ
Vyhlášení výběrového řízení na poskytování půjček z FRB
Žádosti občanů
Diskuse
Závěr

K bodu 1)
Schůzi zahájil starosta obce, přivítal zúčastněné, zkonstatoval, že jsou přítomno 5 zastupitelů,
Pavel Votoček, pí Štilcová jsou omluveni a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Jako
ověřovatelé zápisu byli navrženi p. Pilař, MVDr. Šafařík
H: Návrh byl schválen 2 hlasy. p.Pilař, MVDr. Šafařík se zdrželi hlasování a nikdo nebyl
proti. Starosta přednesl program jednání, požádal zastupitele o doplnění programu, žádné
připomínky ani návrhy nebyly vzneseny.
H: Program byl schválen jednohlasně. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
Stav obecních financí k 13.3.2009:
Pokladna
17940
Pokladna HČ
977
Běžný účet
1579221
Běžný účet HČ
974935
Běžný účet FRB
539192
Běžný účet dotace
88906
TV
510.000
Účet stav. Spoř.
2858040
CČ:10.000.000 Kč
Celkem
6.569.211 Kč

K bodu 2)
Plnění úkolů:
Kontejner na sklo u vil byl dodán, s firmou Marius Pedersen bude dořešen způsob likvidace
plného kontejneru.
Dotace z POV obec neobdržela, pokusíme se uspět v dalším kole, které bude vyhlášeno
v říjnu.

Smlouvy na pozemky jsou průběžně podepisovány.
Připravuje se smlouva s ÚP na dvě pracovní místa veřejně prospěšných prací s termínem
nástupu pracovníků 1.4.2009.

K bodu 3)
Ministerstvo vnitra vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci
Integrovaného operačního programu „ E-Goverment v obcích – CzechPOINT“ Výzva je
otevřena do 31.3.2009 16:00, do kdy je možné předkládat žádosti. Pomocí CzechPointu bude
obec schopná poskytovat občanům výpisy z rejstříku trestů, centrálního registru řidičů,
katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, seznamu
kvalifikovaných dodavatelů, a přijímat podání ke změnám v živnostenském rejstříku. Za
všechny tyto úkony se vybírá správní poplatek, který je příjmem obecního rozpočtu.
Pořízením vybavení bude obec schopná provádět autorizovanou konverzi dokumentů a
ovládat datovou schránku, toto je zákonnou povinností od 1.7.2009.
V případě našeho obecního úřadu se jedná o dovybavení současného pracoviště o následující
položky:
Monitor klienta, Multifunkční zařízení, Čtečka čipové karty pro obsluhu, Čtečka 2D kódu,
Token, v celkových způsobilých výdajích 68540 Kč. Spoluúčast obce je 15 %, tedy 10281
Kč.
N: Zastupitelstvo schvaluje zavedení místního pracoviště Czech POINT s využitím dotace ze
strukturálních fondů EU. Zastupitelstvo schvaluje podmínky Rozhodnutí pro poskytnutí
dotace.
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 4)
Na účtu FRB je k dnešnímu dni 539192 Kč, do června bude nutné vrátit státu půjčku ve výši
400000 Kč, k rozdělení tedy bude částka zhruba 140000 Kč.
N: Zastupitelstvo schvaluje vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí půjček z FRB pro rok
2009 s termínem podání 13.4.2009 17 hodin. Zastupitelstvo schvaluje vrácení půjčky ve výši
400000 Kč zpět státu.
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 5)
Obec Borovnice zveřejnila záměr prodeje p.p.č. 81/4 o výměře 72 m2 na úřední desce od
31.7.2007 do 30.8.2007. Zastupitelstvo již jednou prodej projednávalo a odložilo
projednávání kvůli procesním chybám. Navrhuji dokončit prodej tohoto pozemku a to Ing.
Zdeňkovi Hlavatému za cenu 15 Kč za 1 m2
Návrh: Zastupitelstvo schvaluje prodej p.p.č. 81/4 o výměře 72 m2 za cenu 15 Kč za 1m2
Ing. Hlavatému.
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti
K bodu 9)
Diskuse:
Ing. Stránský: Zápisy se na internetu objevují se zpožděním a nejsou tam staré zápisy.
Starosta: Zde je vina na mojí straně, zápis z posledního zasedání byl zveřejněn opožděně
z důvodu mojí nemoci. Staré zápisy budou umístěny na webu v co nejbližší době.

Ing. Stránský: Co se týká záměru obce opravit cestu „ Za humny“ měl bych dotaz, jak bude
probíhat řízení o této stavbě. Zda se ho budeme moci jako majitelé okolních pozemků
zúčastnit.
Starosta: Obec plánuje opravu této cesty v rámci POV KHK. Příslušné řízení proběhne po
zaměření komunikace. V případě neposkytnutí dotace nebude akce realizována.
p.Chvojka: Chtěl bych upozornit na stav komunikace k hospodě. Jsou tam velké díry a je to
již nebezpečné. Nebylo by nejlepší udělat zde pevný povrch.
Starosta: Všechny komunikace budeme opravovat, na komunikaci k hospodě Na konci
nemůžeme udělat pevný povrch, protože celá tato komunikace bude rozbita při výstavbě
vodovodu a kanalizace.
p. Chvojka: Chtěl bych se zeptat jaký je stav vyhlášky o chovu domácích zvířat, jedná se mi
především o chov psů v obecních bytech, zda existuje domovní řád případně jiné podmínky,
dále o poškozování hřbitova drůbeží p. Vondrouše.
Starosta: Vyhlášku budeme v blízké době opravovat tak, aby vyhovovala zákonům ČR,
situaci v obecních bytech budeme také řešit.
p. Chvojka: Nevím jak vám, ale mě se nelíbí nepořádek kolem domku „U Mýta“, kde to
vypadá jak po požáru. Bylo by asi vhodné dát majitelce na vědomí, aby si kolem domu
poklidila. Dále by bylo vhodné řešit stav komunikace na silnici na Pecku, kde je díra na díře.
Starosta: Majitelce toto dáme vědět. Stav silnice budeme řešit s příslušnou SÚS.
p. Chalupa: Vždy se měl u domu ve studni velmi kvalitní vodu, teď co má p. Vondrou za
stájí tu hromadu hnoje, z které vytéká močůvka, se mi kvalita změnila na vodu užitkovou.
Nešlo by s tím něco udělat.
Starosta: Celou záležitost prošetří komise životního prostředí.
p.Chalupa: Stav ostatních cest, převážně těch, které využívá 1.Podzvičinská je velmi špatný,
bylo by vhodné provést jednání o opravě těchto cest, na které by se měla podílet především
1.Podzvičinská, která tyto cesty nejvíce poničila.
Starosta: V nejbližší době bude provedeno jednání o způsobu opravy komunikací s 1.
Podzvičinskou a.s.
Příští zasedání se uskuteční 15.4.2009.
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Počet stran zápisu 4
Počet stran usnesení 1

Miroslav Pilař v.r.
MVDr. Josef Šafařík v.r.
Ing. Josef Bušák v.r.
starosta obce

Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

13.3.2009

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Zavedení místního pracoviště Czech POINT s využitím dotace ze strukturálních fondů
EU.
2. Podmínky Rozhodnutí pro poskytnutí dotace (ad bod 1.).
3. Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí půjček z FRB pro rok 2009 s termínem
podání 13.4.2009 17 hodin.
4. Vrácení půjčky ve výši 400000 Kč zpět státu.
5. Prodej p.p.č. 81/4 o výměře 72 m2 za cenu 15 Kč za 1m2 Ing. Hlavatému.

Obecní zastupitelstvo ukládá:
Vypracovat žádosti na půjčky z FRB
• Termín:
do 18.3.2009
• Zodpovídá:
starosta
Umístit archiv zápisů ze zasedání na internetové stránky.
• Termín:
do 31.3.2009
• Zodpovídá:
starosta
Aktualizovat staré obecní vyhlášky s platnou legislativou
• Termín:
do 30.4.2009
• Zodpovídá:
starosta
Jednat se SÚS o stavu silnice na Pecku
• Termín:
do 31.3.2009
• Zodpovídá:
starosta
Prošetřit stav u p. Vondrouše z hlediska ochrany podzemních vod
• Termín:
do 31.3.2009
• Zodpovídá:
Předseda komise životního prostředí
Projednat opravy cest, které poničila 1. Podzvičinská a.s.
• Termín:
do 31.3.2009
• Zodpovídá:
starosta

Jiří Kühnel v.r.
místostarosta

Ing. Josef Bušák v.r.
starosta obce

