Zápis z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva v
Borovnici
Datum:

31.10.2018

Přítomní členové zastupitelstva:

Eva Tajbrová, Martin Vočka, Pavel Votoček, Ing. Lucie
Bartošová, Hana Votočková, Martin Kühnel, Bohuslava
Hrdinová

Omluveni:
Ostatní přítomní: viz prezenční listina přítomných
Program:
1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§ 71 odst. 1 písm.
a/ zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
4) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst. 2
zákona o obcích)
6) Rozhodnutí o odměnách pro členy sociální komise za minulé období
7) Diskuse
8) Závěr
Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.
Konstatuji, že počet přítomných zastupitelů je 7 zasedání je tedy usnášeníschopné.
Nyní přistoupíme ke složení slibu:
Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu obce Borovnice a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony
České republiky.
Člen zastupitelstva skládá slib jednotlivě pronesením slova „Slibuji“ a podepsáním pod znění
slibu.
Podepsané sliby jsou součástí přílohy zápisu.
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K bodu 1)
Jako ověřovatele zápisu navrhuji pana Pavla Votočka a paní Bohuslavu Hrdinovou.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
Předsedající přednesl program jednání, požádal zastupitele o doplnění programu, žádné
připomínky ani návrhy nebyly vzneseny.
H: Program byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 2)
Předsedající přednesl program jednání, požádal zastupitele o doplnění programu, žádné
připomínky ani návrhy nebyly vzneseny.
H: Program byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
Předsedající přednesl stav obecních financí.
Stav Obecních financí k
31.10.2018
Pokladna
41537
Pokladna HČ
13569
Běžný účet
4158781
Běžný účet HČ
902756
Běžný účet FRB
189477
Účet ČNB
3515
Účet sbírka zvon ČSOB
120793
32705
Účet sbírka větrák
Účet VAK
111630
Úvěr
7150000
Půjčka SFŽP
2803717
Celkem

5.574.763 Kč

K bodu 3)
Počet místostarostů navržen jako 1.
Počet funkcí, které budou uvolněny – 1 a to starosta obce.
Navržená volba starosty a místostarosty bude veřejné.
Volba starosty obce. Jako kandidát na starostu obce byla navržena Eva Tajbrová.
N: Zastupitelstvo schvaluje starostou obce paní Evu Tajbrovou.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
Volba místostarosty obce. Jako kandidát na místostarostu obce byl navržen pan Martin
Vočka.
N: Zastupitelstvo schvaluje místostarostou obce pana Martina Vočku.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
Nyní bych chtěl požádat nově zvolenou starostku obce, aby pokračovala v předsedání tohoto
zasedání. Děkuji za pozornost.
K bodu 4)
Návrh: Dle zákona musí zastupitelstvo vytvořit kontrolní a finanční výbor.
Počet členů členů finančního a kontrolního výboru je navržen na 3 členy.
Jako předseda finančního výboru byla navržena Ing. Lucie Bartošová
Jako předseda kontrolního výboru byl navržen pan Pavel Votoček.
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Jako členové finančního výboru jsou navrženi: Monika Vočková, Eva Stránská
Jako členové kontrolního výboru jsou navrženi: Miroslav Pilař, Miroslav Klepáček
Jako další je vytvoření komisí, navrhuji vytvoření komisí, které zde již pracovaly a to :
komise životního prostředí
komise sociálně zdravotní
Jako předseda komise životního prostředí byl navržen pan Martin Vočka.
Jako předseda komise sociálně zdravotní byla navržena paní Hana Votočková.
N: Zastupitelstvo schvaluje zřízení kontrolního a finančního výboru, zřízení komise
sociálně zdravotní a komise životního prostředí. Výbory budou mít 3 členy.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
N: Předsedou finančního výboru je navržena Ing. Lucie Bartošová, předsedou kontrolního
výboru Pavel Votoček, předsedou sociální komise Hana Votočková, předsedou komise
životního prostředí Martin Vočka.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
N: Členy finančního výboru jsou navrženi Monika Vočková, Eva Stránská. Členy
kontrolního výboru jsou navrženi Miroslav Pilař, Miroslav Klepáček.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 5)
Funkce starosty obce je navržena jako uvolněná a to do 1.11.2018, od kdy bude starosta
pobírat odměnu v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů tj.
40988 Kč . Funkce místostarosty obce je navržena jako neuvolněná, Je navržena odměna ve
výši 2000 Kč, odměna pro předsedy výborů a komisí 600 Kč. Odměna pro člena
zastupitelstva je navržena ve výši 600 Kč Odměna pro předsedy komisí a výborů a členy
zastupitelstva bude vyplácena od 1.11.2018.
N: Zastupitelstvo schvaluje funkci starosty obce jako uvolněnou a to od 1.11.2018.
Starostovi náleží odměna dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb, ve znění pozdějších předpisů tj.
40988 Kč.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
N: Zastupitelstvo schvaluje funkci místostarosty obce jako neuvolněnou. Místostarosta
bude pobírat odměnu ve výši 2000 Kč počínaje dnem 1.11.2018.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
N: Zastupitelstvo schvaluje funkce předsedů výborů a komisí jako neuvolněné. Předseda
komise bude pobírat měsíční odměnu 600 Kč počínaje dnem 1.11.2018.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
N: Zastupitelstvo schvaluje odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva ve
výši 600 Kč za měsíc počínaje dnem 1.11.2018.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 6)
S ohledem na práci v sociální komisi za uplynulé funkční období je navržena odměna pro
členy sociální komise ve výši 575 Kč. Jedná se o paní J. N., L. P., A. K. a E. Š. Odměna bude
vyplacena za měsíc říjen 2018.
N: Zastupitelstvo schvaluje odměnu za práci v sociální komisi pro paní J. N., L. P, A. K., E.
Š. ve výši 575 Kč. Odměna bude vyplacena za měsíc říjen 2018.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
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K bodu 7)
Diskuse:
• Na obec se obrátila o pomoc paní Jiřina Grofová se žádostí o pomoc s jejím bratrem
Josefem Kociánem, který je umístěn v LDN v Lomnici nad Popelkou.
o V každé LDN by měl být sociální pracovník, který by měl tyto problémy řešit.
Pokusíme se s paní Grofovou spojit a pomoci ji s řešením problému.
o Úkol: Pomoci paní Jiřině Grofové s umístěním jejího bratra z LDN
o Termín: do 2.11.2018
o Zodpovídá: předseda sociálně zdravotní komise
•

Zastupitelstvo by mělo vzít na vědomí, že Bohuslava Hrdinová je zaměstnancem obce
zařazeným do obecního úřadu.
o
o
o
o

•

Úkol: Zapsat do usnesení zastupitelstva
Termín: do 2.11.2018
Zodpovídá: starosta obce

Mám dotaz na bývalého starostu, který nám slíbil zhotovení přístupové cesty k našemu
domu čp. 247, když si odkoupíme pozemek u domu. Pozemek je již téměř zakoupený a
cesta nikde.
o Ano cesta byla slíbena, pokud bude s jejím pořízením souhlasit majitel
pozemku. Obec navrhla směnu pozemků a majitel pozemku se doposud
nevyjádřil. Je také možné zaslat z Vaší strany požadavek k soudu na určení
nezbytné cesty.
o Úkol: Pokračovat v jednání o směně pozemků, případně jednání s I.
Podzvičinskou majetkovou s.r.o. o možném právu provést stavbu na
příslušných pozemcích. Pomoci majiteli čp. 247 se zpracováním požadavku
pro soud.
o Termín: do 30.11.2018
o Zodpovídá: starosta obce, místostarosta obce

•

V souvislosti s vyšším pohybem kamionů po obci, které překračují tonáž mostu v dolní
části obce, by bylo dobré vyvolat jednání o omezení jejich provozu, jinak tu silnici zničí.
Stejně tak není opravený most u Machů. Dále je pod tratí v dolní části obce podemletá
cesta pod mostem, bylo by dobré to urgovat.
o V obou případech pošleme urgenci na příslušné instituce.
o Úkol: Zaslat urgence řešení stavu mostu a překračování povolené tonáže na
SÚS KHK. Zaslat urgenci řešení železničního mostu a cesty pod ním na
SŽDC.
o Termín: do 30.11.2018
o Zodpovídá: starosta obce, místostarosta obce

•

Stav schodů v čp. 259 – obchod je špatný, bude se to opravovat?
o O odlupujících dlaždicích víme, pokud bude dobré počasí necháme to opravit.
o Úkol: Opravit oloupané dlaždice u čp. 259
o Termín: do 30.11.2018
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o Zodpovídá: starosta obce, místostarosta obce

K bodu 8)
Závěr: Příští zasedání zastupitelstva obce se bude konat 7. listopadu 2018.
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Počet stran zápisu 5
Počet stran usnesení 2
Ostatní přílohy 8
Bohuslava Hrdinová
Pavel Votoček
Zapsal dne 31.10.2018
Josef Bušák
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Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

31.10.2018

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Starostou obce paní Evu Tajbrovou.
2. Místostarostou obce pana Martina Vočku.
3. Zřízení kontrolního a finančního výboru, zřízení komise sociálně zdravotní a komise
životního prostředí. Výbory budou mít 3 členy.
4. Předsedou finančního výboru je navržena Ing. Lucie Bartošová, předsedou kontrolního
výboru Pavel Votoček, předsedou sociální komise Hana Votočková, předsedou komise
životního prostředí Martin Vočka
5. Členy finančního výboru jsou navrženi Monika Vočková, Eva Stránská. Členy
kontrolního výboru jsou navrženi Miroslav Pilař, Miroslav Klepáček.
6. Funkci starosty obce jako uvolněnou a to od 1.11.2018. Starostovi náleží odměna dle
nařízení vlády č. 318/2017 Sb, ve znění pozdějších předpisů tj. 40988 Kč.
7. Funkci místostarosty obce jako neuvolněnou. Místostarosta bude pobírat odměnu ve
výši 2000 Kč počínaje dnem 1.11.2018.
8. Funkce předsedů výborů a komisí jako neuvolněné. Předseda komise a předseda
výboru bude pobírat měsíční odměnu 600 Kč počínaje dnem 1.11.2018
9. Odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva ve výši 600 Kč za měsíc
počínaje dnem 1.11.2018.
10. Odměnu za práci v sociální komisi pro paní J. N., L. P., A. K., E. Š. ve výši 575 Kč.
Odměna bude vyplacena za měsíc říjen 2018.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Bohuslava Hrdinová je zaměstnancem obce zařazeným do obecního úřadu Borovnice
Obecní zastupitelstvo ukládá:
o Úkol: Pomoci paní Jiřině Grofové s umístěním jejího bratra z LDN
o Termín: do 2.11.2018
o Zodpovídá: předseda sociálně zdravotní komise
o Úkol: Pokračovat v jednání o směně pozemků, případně jednání s I.
Podzvičinskou majetkovou s.r.o. o možném právu provést stavbu na
příslušných pozemcích. Pomoci majiteli čp. 247 se zpracováním požadavku
pro soud.
o Termín: do 30.11.2018
o Zodpovídá: starosta obce, místostarosta obce
o Úkol: Zaslat urgence řešení stavu mostu a překračování povolené tonáže na
SÚS KHK. Zaslat urgenci řešení železničního mostu a cesty pod ním na
SŽDC.
o Termín: do 30.11.2018
o Zodpovídá: starosta obce, místostarosta obce
o Úkol: Opravit oloupané dlaždice u čp. 259
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o Termín: do 30.11.2018
o Zodpovídá: starosta obce, místostarosta obce

Martin Vočka v.r.
místostarosta
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Eva Tajbrová v.r.
starosta obce
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