Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

12.5.2010

Přítomní členové zastupitelstva:

Ing. Josef Bušák, Miroslav Pilař, Květa Štilcová,
Pavel Votoček, MVDr. Josef Šafařík

Omluveni:

Jaroslav Fučík, Jiří Kühnel

Ostatní přítomní: viz prezenční listina přítomných
Program:
1) Úvod
2) Plnění úkolů z minulých zasedání
3) Schválení půjček z FRB
4) Pozemek pod fotbalovým hřištěm.
5) Skříňky úřední desky.
6) Pronájem střech na čp. 16, 39 a na trafostanici pro WIFI
7) Záměr pronájmu cesty p.p.č. 1777
8) Účetnictví PO MŠ Borovnice
9) Diskuse
10) Závěr
K bodu 1)
Schůzi zahájil starosta obce, přivítal zúčastněné, zkonstatoval, že je přítomno 5 zastupitelů,
Jaroslav Fučík, Jiří Kühnel, jsou omluveni a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Jako
ověřovatelé zápisu byli navrženi p. Pilař, pí. Štilcová
H: Návrh byl schválen 3 hlasy. p. Pilař, pí. Štilcová 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 12.5.2010:
Pokladna
12154
Pokladna HČ
6270
Běžný účet
887667,18
Běžný účet HČ
897555,02
Běžný účet FRB
140839,42
Běžný účet dotace
41907,79
Účet stav. Spoř.
4.367.753
CČ:10.000.000 Kč
Celkem
6.354.145 Kč

K bodu 2)
Plnění úkolů:
Vyhlášení a příprava podkladů pro poskytování půjček z FRB bylo provedeno.
Záměry pronájmu byly zveřejněny.
Oslavy Dne vítězství proběhly, ohňostroj se jako obvykle povedl.
Podklady pro projednání ÚP dotčenými orgány byly odeslány.
Problém s veřejným osvětlením trvá a bude napraven do příštího zasedání zastupitelstva.
K bodu 3)
Na účtu FRB je 140 tisíc Kč. Žádost podal pan Josef Kühnel a to na opravu fasády domu a na
odvodnění kolem domu (odstranění zemní vlhkosti). Požadovaná částka 40.000 Kč.
Vzhledem k tomu, že si nikdo jiný nepodal žádost, 100.000 Kč využije obec na opravy
bytového fondu, především na vyvločkování komínů v čp. 226.
N: Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí půjčky ve výši 40000 Kč panu Josefu Kühnelovi.
Půjčku ve výši 100000 Kč využije Obec Borovnice na opravy vlastního bytového fondu.
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 4)
P.p.č. 12 o výměře 13163 m2 v současné době spravuje Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových. Obec Borovnice dostala nabídku od tohoto úřadu na bezúplatný převod
vlastnictví. Do doby převodu nemovitosti ji nabízí do výpůjčky.
N: Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod p.p.č. 12 o výměře 13163 m2
do vlastnictví obce. Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce do doby uzavření
smlouvy o převodu nemovitosti s ÚZSVM. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem
příslušných smluv.
H: Návrh nebyl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 5)
S ohledem na množství listin, které je nutné umisťovat na úřední desku stávající úřední deska
již nevyhovuje. Navrhuji tedy její rozšíření a vybavení pro osvětlení v nočních hodinách.
Umístění na objekt OÚ.
Ú: Zastupitelstvo ukládá shromáždit nabídky na zhotovení úředních desek, do příštího
zasedání obecního zastupitelstva.
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 6)
Na minulém zasedání obecního zastupitelstva zastupitelstvo schválilo záměr pronajmou
střešní a půdní prostory na čp. 16, 39 a v objektu na st. p. 301. Záměr byl zveřejněn dne
15.4.2010 do 4.5.2010 na úřední desce OÚ v Borovnici včetně dálkového přístupu.
Nabídku učinila firma MKI s.r.o., se sídlem Třebihošť 83, 544 01 Dvůr Králové nad Labem a
to za cenu poskytnutí internetového připojení v ceně 12787 Kč včetně DPH ročně
N: Zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor s firmou MKI
s.r.o. za cenu poskytnutí internetového připojení dle tarifu MKI Premium+ 8192/4096

v ceně 12878 Kč včetně DPH ročně. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem této
smlouvy.
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 7)
Společnost Fine Dream s.r.o., požádala obec o pronájem obecní cesty vedoucí k Haklovu
mlýnu na p.p.č. 1777 o výměře 3812 m2. Jedná se o pronájem na dobu udržitelnosti projektu
na rekonstrukci lesních cest, na který společnost čerpá prostředky z fondů EU. Pronájem by
tedy byl na dobu 5-ti let. Pronájem nijak neohrozí a neomezí veřejné užívání komunikace.
N: Zastupitelstvo schvaluje záměr pronájmu p.p.č. 1777 o výměře 3812 m2.
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 8)
Vzhledem ke změnám ve vedení účetnictví je potřeba rozhodnout o tom v jaké formě bude
vedeno účetnictví příspěvkové organizace. Vzhledem k charakteru by bylo vhodné využívat
vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.
N: Zastupitelstvo schvaluje vedení účetnictví PO MŠ Borovnice ve zjednodušeném rozsahu
dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. § 9.
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 9)
Diskuse:
MVDr. Šafařík: Pokud bude obec zase plánovat sekání, tak bych byl pro to, aby se vše lépe
kontrolovalo, cena, která je pak přeúčtovaná se mi zdá vysoká.
Starosta: Abychom se vyhnuli nedorozuměním nebudeme tuto službu již zajišťovat.
K bodu 10)
Příští zasedání se uskuteční 11.6. 2010 v 18 hodin na OÚ v Borovnici.
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Počet stran zápisu 3
Počet stran usnesení 1
Ostatní přílohy 1

Květa Štilcová v.r.
Miroslav Pilař v.r.
Zapsal:
Ing. Josef Bušák
starosta obce

Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

12.5.2010

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Poskytnutí půjčky ve výši 40000 Kč panu Josefu Kühnelovi. Půjčku ve výši 100000
Kč využije Obec Borovnice na opravy vlastního bytového fondu.
2. Podání žádosti o bezúplatný převod p.p.č. 12 o výměře 13163 m2 do vlastnictví obce.
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce do doby uzavření smlouvy o
převodu nemovitosti s ÚZSVM. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem
příslušných smluv.
3. Uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor s firmou MKI s.r.o. za cenu poskytnutí
internetového připojení dle tarifu MKI Premium+ 8192/4096 v ceně 12878 Kč včetně
DPH ročně. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
4. Záměr pronájmu p.p.č. 1777 o výměře 3812 m2.
5. Vedení účetnictví PO MŠ Borovnice ve zjednodušeném rozsahu dle vyhlášky č.
410/2009 Sb. § 9.
Obecní zastupitelstvo ukládá:
Shromáždit nabídky na zhotovení úředních desek
 Termín:
do 11.6.2010
 Zodpovídá:
starosta
Připravit a realizovat převod p.p.č.12 (fotbalového hřiště)
 Termín:
do splnění
 Zodpovídá:
starosta

Jiří Kühnel v.r.
místostarosta

Ing. Josef Bušák v.r.
starosta obce

