Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

11.6.2010

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) Projednání závěrečného účtu obce za rok 2009
4) Podané žádosti z FŽP na zateplení OÚ
5) Změna rozpočtu č. 2 na rok 2010
6) Svolení k užívání obecního znaku
7) Pronájem pozemku
8) Prodej pozemku
9) Směna pozemku
10) Diskuse
11) 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 11.6.2010:
Pokladna
9179
Pokladna HČ
9728
Běžný účet
970776,91
Běžný účet HČ
900999,96
Běžný účet FRB
146329,28
Běžný účet dotace
26832,47
Účet stav. Spoř.
4.367.753
CČ:10.000.000 Kč
Celkem
6.431.596 Kč

K bodu 2)
K bodu 2)
Plnění úkolů:
Nabídky na úřední desky doposud nebyly shromážděny – úkol trvá.
K bodu 3)
Závěrečný účet obce za rok 2009 byl zveřejněn na úřední desce obce od 26.5.2010 a to včetně
úřední desky umožňující dálkový přístup.
Celkové rozpočtové příjmy obce byly v roce 2009 ve výši 5 141 331,00 Kč a výdaje ve výši 5
535 982,00 Kč rozpočet tedy skončil schodkem ve výši 394 651,00 Kč tento rozpočtový
schodek byl kryt rozpočtovými přebytky z let minulých.
Hlavní výdajovou položkou bylo zakoupení pozemků a doplacení projektů na vodovod a
kanalizaci a Územní plán.
Hospodářská činnost obce skončila ve ztrátě 113 756,68 Kč tato ztráta je daná především
zalesňováním, kdy peníze přišli v roce 2010 a dále opravou cesty za Menšinou.
Příspěvková organizace Mateřská škola Borovnice skončila v hlavní činnosti ve ztrátě
1774,71 Kč a v hospodářské činnosti v zisku ve výši 1410 Kč.
Audit hospodaření proběhl 18.11.2009 a 15.2.2010 s těmito závadami:
1. Chybně provedena inventura pozemků, nesoulad s interní evidencí
2. Neúčtování k okamžiku uskutečnění účetního případu.
Náprava chyb: ad1) Doplnění výměr a ocenění do interní evidence pozemků, tak aby bylo
možné okamžitě odhalit inventurní rozdíly. Zodpovídá starosta obce.
Ad2) Účtovat k okamžiku uskutečnění účetního případu. Zodpovídá účetní
obce.
N: Zastupitelstvo schvaluje Závěrečný účet za rok 2009 a souhlasí s celoročním
hospodařením obce za rok 2009 s výhradami dle auditu hospodaření. Zastupitelstvo
konstatuje, že obci nebyla v roce 2009 způsobena škoda popsanými nedostatky.
Zastupitelstvo ukládá pracovníkům úřadu nápravná opatření k odstranění chyb.
U: Doplnění výměr a ocenění do interní evidence pozemků, tak aby bylo možné okamžitě
odhalit inventurní rozdíly. Zodpovídá starosta obce. Účtovat k okamžiku uskutečnění
účetního případu. Zodpovídá účetní obce.
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 4)
Obec Borovnice se podala žádost do Operačního programu životního prostředí na akci:
Snížení energetické náročnosti v budově OÚ a MŠ v Borovnici. Celkové náklady jsou
3.900.686 Kč včetně DPH. Dotace o kterou žádáme by měla činit 3.226.668 Kč, vlastní zdroje
674.019 Kč. Jednalo by se o zateplení budovy a výměnu zdroje tepla.
N: Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o postupu zpracování žádosti.
H: Návrh nebyl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.

K bodu 5)
Návrh rozpočtových změn č. 2 rozpočtu na rok 2010 byl vyvěšen 3.6.2010 na úřední desce
OÚ.
Oddílparagraf
Příjmy
231-10
231-10
231-10
231-20

Popis

Částka v Kč

Dotace ÚP národní
Dotace ÚP EU
Dotace volby
Prodej pozemků

+4050
+22950
+17550
+1113000

Výdaje
3639-5011
3639-5011
3639-5031
3639-5031
3639-5032
3639-5032

Mzda – národní
Mzda – EU
Sociální pojištění – národní
Sociální pojištěni – EU
Zdravotní pojištění – národní
Zdravotní pojištění – EU

+3022
+17128
+756
+4280
+272
+1542

6114-5073
6114-5075
6114-5139
6114-5023
6114-5032
6114-5021
6114-5169
6114-5179
2310-6121
2321-6121
3319-5169
6171-5164
3612-5171
5512-5321
5512-5139
5512-5169
5512-5167

Cestovné
Občerstvení
Kancelářské potřeby
Odměna volební komise
Zdravotní pojištění
Roznos volebních lístků
Servis PC
Ostatní náklady
Projekt přípojky vodovod
Projekt přípojky kanalizace
Ohňostroj
Projekt zateplení budovy OÚ
Opravy bytové hospodářství
Dotace hasiči
Pracovní oděvy hasiči
Služby
Školení

+870
+732
+623
+8300
+747
+1145
+2500
+2633
+201000
+201000
+7000
+51000
+653000
-20000
+20000
-8000
+8000

N: Zastupitelstvo schvaluje změny rozpočtu na rok 2010 č.2
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 6)
SDH Borovnice si nechalo vypracovat návrh domovenky pro umístění na uniformách a to jak
pracovních tak vycházkových. Na základě vyhlášky č.1/2005 žádá SDH Borovnice o svolení
k užívání znaku Obce Borovnice na domovenkách. Návrh domovenky zpracovala firma
Velebný & Fam.

N: Zastupitelstvo schvaluje používání znaku Obce Borovnice na domovenkách SDH
Borovnice a to bezúplatně.
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 7)
Pronájem pozemku p.p.č. 1777 firmě Fine Dream s.r.o. na dobu určitou tj. do 31.12.2015 po
dobu udržitelnosti projektu Oprava lesní cesty LHC Zadní Ždírnice za nájemné 500 Kč.
Nájemným nebude nijak omezeno veřejné užívání cesty. Užívání bude pouze omezeno při
vlastní opravě komunikace. Záměr pronájmu byl zveřejněn dne 26.5.2010 na úřední desce.
N: Zastupitelstvo schvaluje pronájem p.p.č. 1777 firmě Fine Dream s.r.o. za částku 500 Kč
do 31.12.2010. Nájmem nebude dotčena práva třetích osob užívat předmět nájmu dle
zákona o pozemních komunikacích.
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 8)
Paní Jana Klůzová , bytem Pecka č.164 požádala o odprodej části p.p.č. 86/2 o výměře 184
m2. Jedná se o pozemek okolo její nemovitosti čp. 238. Jako prodejní cenu navrhuji částku 25
Kč za 1 m2. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce OÚ od 15.4.2010 do 4.5.2010.
N: Zastupitelstvo schvaluje prodej části p.p.č. 86/2 o výměře 184 m2 za 25 Kč za 1 m2 paní
Janě Klůzové, Pecka č. 164.
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 9)
Zastupitelstvo obce Borovnice na svém zasedání dne 18.12.2009 odsouhlasilo záměr směny
nemovitostí a to části p.p.č. 86/2 o výměře 17 m2 ve vlastnictví Obce Borovnice za část p.p.č.
86/1 o výměře 27 m2ve vlastnictví manželů Trejbalových s doplatkem 25 Kč za 1 m2, vše
v k.ú. Borovnice u Staré Paky. Záměr směnit nemovitosti byl zveřejněn na úřední desce OÚ
od 15.4.2010 do 4.5.2010.

N: Zastupitelstvo schvaluje směnu části p.p.č. 86/2 o výměře 17 m2 ve vlastnictví Obce
Borovnice za část p.p.č.86/1 o výměře 27 m2 ve vlastnictví manželů Trejbalových s
doplatkem 25 Kč za 1 m2.
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 10)
Diskuse:
MVDr. Šafařík: Dnes jsem chtěl jet zadní cestou a zjistil jsem, že je cesta oplocena, jak se to
mohlo stát, co s tím bude obec dělat?
Starosta: Pan Chalupa si nechal zaměřit svůj pozemek pro jeho oplocení. Cesta je
katastrovaná na jiném místě než je vyježděna. Obec objednala vyměření skutečné cesty a na
úseku zhruba 150 m bude cesta obnovena dle skutečných hranic.
Pí. Štilcová: Jak vypadá situace ohledně soch v Borovnici, jak zamezí obec jejich prodeji.
Starosta: Jedinou možností je vyvěsit na úřední desce oznámení o nalezení opuštěné věci.
Pokud majitel do 6-ti měsíců prokáže své vlastnictví, stane se socha jeho majetkem. Pokud ne
stane se majetkem obce. Vyhláška bude vyvěšena co nejdříve.
K bodu 11)
Příští zasedání se uskuteční v září 2010 na OÚ v Borovnici.
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Počet stran zápisu 5
Počet stran usnesení 1
Ostatní přílohy 25

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

Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

11.6.2010

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Závěrečný účet za rok 2009 a souhlasí s celoročním hospodařením obce za rok 2009
s výhradami dle auditu hospodaření. Zastupitelstvo konstatuje, že obci nebyla v roce
2009 způsobena škoda popsanými nedostatky. Zastupitelstvo ukládá pracovníkům
úřadu nápravná opatření k odstranění chyb.
2. Bere na vědomí zprávu o postupu zpracování žádosti na akci: Snížení energetické
náročnosti v budově OÚ a MŠ v Borovnici.
3. Změny rozpočtu na rok 2010 č.2
4. Používání znaku Obce Borovnice na domovenkách SDH Borovnice a to bezúplatně.
5. Pronájem p.p.č. 1777 firmě Fine Dream s.r.o. za částku 500 Kč do 31.12.2010.
Nájmem nebude dotčena práva třetích osob užívat předmět nájmu dle zákona o
pozemních komunikacích.
6. Prodej části p.p.č. 86/2 o výměře 184 m2 za 25 Kč za 1 m2 paní Janě Klůzové, Pecka
č. 164.
7. Směnu části p.p.č. 86/2 o výměře 17 m2 ve vlastnictví Obce Borovnice za část
p.p.č.86/1 o výměře 27 m2ve vlastnictví manželů Trejbalových s doplatkem 25 Kč za
1 m2.
Obecní zastupitelstvo ukládá:
Doplnění výměr a ocenění do interní evidence pozemků, tak aby bylo možné okamžitě
odhalit inventurní rozdíly.
 Termín:
do 30.8.2010
 Zodpovídá:
starosta
Účtovat k okamžiku uskutečnění účetního případu.
 Termín:
trvalý
 Zodpovídá:
účetní
Zajistit vytyčení cesty nad domem čp. 202, zajistit stavební povolení, zajistit podklady
pro výběr dodavatele na realizaci cesty
 Termín:
do 30.8.2010
 Zodpovídá:
starosta
Zajistit zveřejnění oznámení o nalezení opuštěné věci na úřední desce a ve Zpravodaji
 Termín:
do 30.6.2010
 Zodpovídá:
starosta

Jiří Kühnel v.r.
místostarosta

Ing. Josef Bušák v.r.
starosta obce

