Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

19.12.2018

Přítomní členové zastupitelstva:

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

Ostatní přítomní: viz prezenční listina přítomných
Program:
1) Úvod, rezignace zastupitele
2) Plnění úkolů z minulého zastupitelstva
3) Rozpočet 2019, Střednědobý výhled 2020-2023
4) Změny rozpočtu č. 11 a 12 na rok 2018
5) Vstup do SMS ČR , zrušení prac.smlouvy na pověřence GDPR
6) Dodatek vyhlášky o odpadech, poplatek na rok 2019
7) Hospodaření v obecních lesích
8) Smlouva o údržbě veřejného osvětlení, smlouva o poskytnutí dotace s Městkou knihovnou
9) Ostatní
10) Diskuse
11) Závěr
K bodu 1)
Konstatuji, že počet přítomných zastupitelů je 6, zasedání je tedy usnášeníschopné.
Jako zapisovatelku navrhuji Bohuslavu Hrdinovou. Jako ověřovatele zápisu navrhuji pana
Martina Vočku a paní Hanu Votočkovou
H: Návrh byl schválen 6 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 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 1)
Pan Pavel Votoček podal k 30.11.2018 rezignaci na funkci zastupitele obce. Z výsledku voleb
do OZ vzešla jako l.náhradník paní Dana Vočková.
Stav Obecních financí k 19.12.2018
Pokladna
50018 Kč
Pokladna HČ
18719 Kč
Běžný účet
4062911,21 Kč
Běžný účet ČNB
350405,80 Kč
Běžný účet HČ
1202190,28 Kč
Běžný účet FRB
202606,95 Kč
Účet sbírka ČSOB 61027,43 Kč
Účet sbírka Mlýn
75343 Kč
Úvěr
7100000 Kč
Půjčka SFŽP
2803711,06 Kč
Celkem

5.962.194,24 Kč
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K bodu 2)
Plnění úkolů z minulého zasedání:
Smlouvy o dodávce vody a odvádění a čištění odpadních vod byly až na 2 chalupáře doplněny
a podepsány.
Dotaci na provoz obchodů poskytuje krajský úřad ve výši 20-50 tis.Kč ročně, podmínkou je
50% účast obce. V zájmu zkvalitnit zásobování naší obce byl osloven obchodní řetězec, ale
smlouva s ním by byla pro obec značným finančním zatížením. Další oslovený podnikatel by
požadoval zároveň prostor k bydlení v budově provozovny a ten obec v současné době
poskytnout není schopna.
K bodu 3)
Návrh rozpočtu na rok 2019 byl projednán ve finančním výboru 30.11.2018. Návrh rozpočtu
byl zveřejněn na úřední desce včetně elektronické úřední desky umožňující dálkový přístup
od 3.12.2018 do 19.12.2018. Rozpočet je sestaven rámcově dle rozpočtového výhledu na roky
2019-2022 schváleným zastupitelstvem 28.12.2017 s ohledem na závazky plynoucí z úvěrů a
půjček, které byly upřesněny a s ohledem na provozování pořízené infrastruktury. Rozpočet je
sestaven jako schodkový s příjmy ve výši 7041400Kč a výdaji ve výši 7396100Kč. Schodek
včetně splátek půjček ve výši 1016000Kč budou kryty přebytkem aktuálního a minulých let.
V rozpočtu je také koncipován příspěvek zřízené příspěvkové organizaci Mateřská škola
Borovnice, který činí pro rok 2109 157000 Kč. Příspěvek má následující složení:
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Položka
text
5136
Knihy a tisk
5137
DDHM
5154
elektrická energie
5139
materiál
5155
pevná paliva
5161
poštovné
5169
služby-účetní firma
5163
služby pen.ústavů
5011
platy zaměstnanců
Celkem

5000
8000
25000
9000
20000
500
30500
8000
50000
157000Kč

Příspěvek bude PO MŠ Borovnice poskytnut ve dvou splátkách do 31.7.2018
N: Zastupitelstvo schvaluje rozpočet je sestaven jako schodkový s příjmy ve výši 7041400Kč
a výdaji ve výši 7396100Kččleněný v odvětvovém třídění rozpočtové skladby. Schodek včetně
splátek půjček ve výši 1016000Kč budou kryty přebytkem aktuálního a minulých let.
U:Oznámit příspěvkové organizaci termíny čerpání příspěvku. T:do 31.1.2018
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020-2023 byl projednán ve finančním
výboru dne 30.11.2018. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce
včetně elektronické úřední desky umožňující dálkový přístup od 3.11.2018 do 19.12.2018.
Střednědobý výhled rozpočtu vychází z predikce daňových příjmů a především zohledňuje
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provozování infrastruktury po nákladové a příjmové stránce a splácení úvěru a půjčky včetně
příslušenství.
Příjmová a výdajová stránka je koncipována jako přebytková.
N: Zastupitelstvo schvaluje střednědobý výhled na rok y2020-2023.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 4)
Návrh rozpočtových změn č. 11 rozpočtu na rok 2018
Příjmy
1113
1340
6330-4134
4116
2321-2111
3612-2111
3611-2141

Daň z příjmu FO vybíraná srážkou
Poplatek z odpadů
Převod ČNB
Mze dotace –les
Stočné
BH služby
Úroky FRB

+9000
+2483
+406000
+9000
+30000
+10000
+567

Výdaje
6330-5345
2310-6121
3319-5021
3322-5021
3612-5154
3612-5159
3612-5169
3631-5154
3745-5169
3745-5021
3745-5031
3745-5032
3745-5137
6171-5011
6171-5168
6171-5175
6310-5163
3319-5169

Převod ČNB
Vodoměrné soustavy
Odměna komise
DPČ-větrák
BH-elektřina
Topný olej
BH-služby
VO elektřina
Péče o vzhled obce-služby
Péče o vzhled obce-brigádníci
Péče o vzhled obce-SP
Péče o vzhled obce-ZP
Péče o vzhled obce-DDHM
ČMS-platy
ČMS-servis PC
ČMS-pohoštění
Poplatky bankám
Záležitosti kultury-služby

+406000
+7010
+2100
+4900
+6414
+55600
+773
+1006
+19116
-15000
-18354
-5390
-10000
+25911
+3500
+674
+40
-17496

Návrh rozpočtových změn č.12 rozpočtu 2018
Příjmy
1112
1511
1381
4116
1340
6330-4134
2321-2111
2310-2111

Daň z příjmu FO
Daň z nemovitosti
Daň z hazardních her
MZe-dotace na les
Poplatek z odpadů
Převod financí
Stočné
Vodné
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2141-2111
Obchod-služby
+10000
6330-5341
Převod dotace na les
+49400
6330-5345
Převod finančních prostředků z ČNB
+450000
2310-6121
Vodoměrná soustava
+3011
6171-5901
Rezerva
+108555
N: Zastupitelstvo schvaluje změny rozpočtu č. 11a 12 rozpočtu obce na rok 2018.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 5)
Vstup do SMSČR – pro své členy poskytuje právní, dotační, krizovou poradnu, pomáhají
s veřejnými zakázkami.atd. Mimo tuto činnost zajišťují obcím pomoc s GDPR, která je pro
obec i finančně zajímavá. Vstupem do SMSČR navrhuji ukončit dohodou pracovní smlouvu
s paní Ing.L.B, jako pověřence GDPR. Tato pracovní smlouva je pro obec finančně zatěžující.
Dále je třeba ukončit smlouvu o zajištění výkonu funkce pověřence GDPR s Obcí
Borovnička.
N: Zastupitelstvo schvaluje vstup do SMSČR a ukončení smluv s Ing.L.B. a Obcí
Borovnička
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
H:
K bodu 6 )
Změna vyhlášky č. 4/2012 a to v :
Čl.2 Sazba poplatku
Skutečné náklady roku 2018 na sběr a svoz netříděného odpadu činily: 218321 Kč a byly
rozúčtovány takto:
Náklady 218321 děleno 447 (počet osob dle čl.2 odst.1 této vyhlášky)=488 Kč. Z této částky
je stanovena sazba poplatku dle čl.4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 300Kč.
Čl. 2 Splatnost poplatku
Poplatek je splatný do konce měsíce února.
V ostatním zůstává znění vyhlášky stejné.
N: Zastupitelstvo schvaluje změnu čl. 2 odst.(2) vyhláška č. 4/2012 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování ,sběru, přepravy. Třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Výše poplatku je stanovena na částku 550Kč za osobu trvale žijící
v obci a za rekreační objekt. Poplatek je splatný do konce měsíce února.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 7)
S hospodařením v obecních lesích seznámil všechny zúčastněné Ing. P.P.- lesní hospodář.
K bodu 8)
Firma Elektros Martinice podala návrh smlouvy o údržbě veřejného osvětlení, kde by byla
hrazena paušální částka a bylo by provedeno roční zúčtování.
N: Zastupitelstvo neschvaluje uzavření smlouvy s firmou Elektros v tomto znění.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
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Městská knihovna v Trutnově požádala o dotaci 2000,.Kč na nákup knih do výměnných
fondů.
N: Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace Městské knihovně v Trutnově.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 9)
Smlouvy o pronájmu nebytových prostor budou uzavřeny se se stávajícími nájemci na dobu
jednoho roku tedy do 31.12.2019.
N: Zastupitelstvo schvaluje prodloužit smlouvy stávajícím nájemcům.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
Do konce ledna 2019 bude provedena inventarizace obecního majetku.
N: Zastupitelstvo schvaluje vyhlášení inventarizace.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 10)
Nikdo neměl příspěvek do diskuse.
K bodu 11)
Termín příštího zasedání bude včas oznámen a zveřejněn.
Starostka obce popřála všem krásné vánoce a do příštího roku hodně zdraví, štěstí a
spokojenosti.
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Počet stran zápisu 5
Počet stran usnesení 1
Hana Votočková

v.r.

Martin Vočka

v.r.
Zapsala dne 20.12.2018
Bohuslava Hrdinová
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Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

19. 12. 2018

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Rozpočet na rok 2019 jako schodkový s příjmy ve výši 7041400Kč a výdaji ve výši
7396100Kč členěný v odvětvovém třídění rozpočtové skladby. Schodek včetně splátek
půjček ve výši 1016000Kč bude kryt přebytkem aktuálního a minulých let.
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 a 2023.
2. Změny rozpočtu č.11 a 12 roku 2018.
3. Vstup do SMS ČR.
4. Změnu vyhlášky č.4/2012 v čl. 2 odst.(2) vyhláška č. 4/2012 a místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy. Třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Výše poplatku je stanovena na částku 550Kč za osobu trvale
žijící v obci a za rekreační objekt. Poplatek je splatný do konce měsíce února
5. Poskytnutí dotace Městské knihovně v Trutnově ve výši 2000,-Kč.
6. Provedení inventarizace obecního majetku.

v.r.
Martin Vočka
místostarosta
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Eva Tajbrová
starosta obce
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