Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

27.2.2019

Přítomní členové zastupitelstva:

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

Ostatní přítomní: viz prezenční listina přítomných
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Úvod, slib člena zastupitelstva
Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2018,rozpočtové opatření č.1
Dary spolkům
Záměr prodeje skladovací haly a směna pozemků
Smlouva o spolupráci SDH a obce
Žádost o souhlas se zřízením komunikačního vedení
Ostatní
Diskuse
Závěr

K bodu 1)
Jako náhradnice za odstupujícího zastupitele vzešla z voleb (dle § 56 zák.o volbách) paní
Dana Vočková. Nyní složí slib člena zastupitelstva.
Slib byl složen.
Konstatuji, že počet přítomných zastupitelů je 7, zasedání je tedy usnášeníschopné.
Jako zapisovatelku navrhuji Bohuslavu Hrdinovou. Jako ověřovatele zápisu navrhuji pana
Martina Vočku a paní Hanu Votočkovou.
Navrhuji, aby se paní Dana Vočková stala předsedkyní kontrolního výboru.
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)
Se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 seznámí přítomné
p.Hrdinová .
Přítomní byli seznámeni se zprávou.
Rozpočtové opatření č.1.
Návrh rozpočtových změn č. 1 rozpočtu na rok 2019
Příjmy
4112
6330-4134
Výdaje
6330-5345

Dotace KÚ
Převod fin.prostředků z ČNB

+7300
+1054000

Převod fin.prostředků z ČNB na BÚ

+1054000

2321-5343
2310-5901
2310-5343
6171-5139

Tvorba rezervy-kanalizace
Oprava položky-tvorba rezervy – vodovod
Oprava položky-tvorba rezervy – vodovod
ČMS-materiál

+6000
-6000
+6000
+1300

N: Zastupitelstvo schvaluje změny rozpočtu č. 1 rozpočtu obce na rok 2019.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 3)
Dary spolkům – SDH dar nepožaduje, Fotbalový klub dar nežádá ,nicméně obec musí vyřešit
hlavně majetkoprávní vztahy – pozemek pod a okolo stávajících kabin a zázemí.
Klub seniorů a Spolek Větrák – navrhuji částku stejnou, jako v minulých letech , tj. 10000Kč.
N: Zastupitelstvo schvaluje dar Klubu seniorů a Spolku Větrák ve výši 10000Kč.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
Dále je tu žádost DDM v Nové Pace o příspěvek při pořádání kvalifikace mažoretek na MČR.
Návrh – Sepsat darovací smlouvu na 2000Kč.
N: Zastupitelstvo schvaluje dar DDM v Nové Pace ve výši 2000Kč.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. 1 se zdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 4)
V listopadu minulého roku byl zveřejněn záměr pronájmu prodejny a prostorů v areálu
bývalého kravína. Stávající nájemci chtěli v nájmu pokračovat a neměli neuhrazené
nedoplatky, proto s nimi byly uzavřeny nové smlouvy.
Pan Patka projevil zájem o odkoupení skladovací haly na st.p.č.309/1 a st.p.č.309/2, kterou
měl pronajatou. Nebo směnou za pozemky okolo této haly a cesty vedoucí k lesu.
Navrhuji zveřejnit záměr o prodeji této skladovací haly.
N: Zastupitelstvo schvaluje zveřejnit záměr prodeje skladovací haly na st.p.č.309/1 a
st.p.č.309/2.
U:Zajistit vyhotovení odhadu skladovací haly znalcem.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 5)
Smlouva o spolupráci mezi SDH a obcí – do současné doby žádná smlouva o této spolupráci
nebyla, je tedy žádoucí tuto záležitost ošetřit smlouvou.
Navrhuji tuto smlouvu uzavřít.
N: Zastupitelstvo schvaluje uzavřít smlouvu mezi SDH Borovnice a obcí.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 6)
Žádost o souhlas s umístěním komunikačního vedení – týká se budov čp.1,16,226 (rozvod
vedení pro internet a wifi) a budov č. 16 a 39 (telekomunikační zařízení pro šíření wifi).
N: Zastupitelstvo schvaluje udělit souhlas s umístěním zařízení.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.

K bodu 7)
V zápise z ustavujícího zasedání 31.10.2018 byly chybně uvedeny komise – životního
prostředí a sociální, správně mělo být uvedeno výbory.
Dále se doplňuje, že částka odměny pro zastupitele se nemění ani v případě jeho výměny za
náhradníka.
Předsedové výborů nepobírají další odměnu – jsou zároveň zastupiteli.
Paní Dana Vočková pracovala v zastupitelstvu ihned po rezignaci p.Votočka, nebyl však
složen slib zastupitele, proto neměla nárok na odměnu. V měsíci listopadu a prosinci ji
odměna byla chybně vyplacena a proto po dohodě nebude odměna vyplácena za měsíc březen
a duben, tím se vše vyrovná.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Kontejnery na velkoobjemový odpad rozpis:
15.-24.3.2019, 17.-26.5.2019, 12.-21.7.2019, 11.-20.10.2019 – otevřen bude ve středu a
sobotu od 16. do 17. hodin, nebo po dohodě.
Svoz nebezpečného odpadu proběhne 18.5. a 12.10.2019.
Tato informace bude zveřejněna na stránkách obce.
Ú: Zveřejnit rozpis – Martin Kühnel
K bodu 8)
Diskuze:
Informace – EKOKOM zapůjčuje zdarma kontejnery na tříděný odpad.
Ú: Prověřit – starostka
Připomínka- při svozu nejsou řádně vysypávány popelnice.
Ú: Napsat dispečerovi a na tuto věc upozornit – Hrdinová
Kdo odstraní staré, nepoužívané sloupy?
Ú:Oslovit ČEZ – starostka
Parkování kamionu na parkovišti u kostela.
Ú:Oslovit řidiče-parkoviště vrátit do původního stavu – vybrat poplatek-místostarosta
Pan Chvojka seznámil přítomné s pokračování stavby repliky větrného mlýna a zodpovědět
některé dotazy.
K bodu 9)
Žádné podněty k diskuzi již nikdo neměl, zasedání bylo ukončeno. Termín příštího zasedání
bude včas oznámen.
Starostka poděkovala za pozornost a popřála přítomným pěkný zbytek dne a krásné jaro.
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Počet stran zápisu 3
Počet stran usnesení 1
Hana Votočková

v.r.

Martin Vočka

v.r.
Zapsala dne 27.2.2019
Bohuslava Hrdinová

Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

27. 2. 2019

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Změny rozpočtu č.1 roku 2019.
2. Dary: Klub seniorů a Spolek Větrák ve výši 10000Kč, dar DDM v Nové Pace ve výši
2000 Kč.
3. Zveřejnit záměr prodeje skladovací haly na st.p.č.309/1 a st.p.č.309/2.
4. Uzavření smlouvy mezi SDH a obcí.
5. Udělení souhlasu s umístěním komunikačního vedení v čp.1,16.226 a
telekomunikačního zařízení pro rozšíření wifi na čp.39 a 16.

v.r.
Martin Vočka
místostarosta

v.r.
Eva Tajbrová
starosta obce

