Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

14.7.2010

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)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Úvod
Plnění úkolů z minulých zasedání
Stanovení počtu zastupitelů pro následující volební období
Zřizovací listina PO MŠ Borovnice
Smlouva o výpůjčce s PO MŠ
Oprava lesní cesty na „Rovně“
Diskuse
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, p. Votoček
H: Návrh byl schválen 3 hlasy. p. Pilař, pí. Votoček 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 14.7.2010:
Pokladna
24246
Pokladna HČ
10564
Běžný účet
1369153
Běžný účet HČ
933680
Běžný účet FRB
112686
Běžný účet dotace
20150
Účet stav. Spoř.
4.367.753
CČ:10.000.000 Kč
Celkem
6.838.232 Kč

K bodu 2)
Plnění úkolů:
Oznámení o nalezení opuštěné věci bylo zveřejněno.
K bodu 3)
Na základě zákona č.128/2000 Sb., § 67 je nutné stanovit počet členů zastupitelstva pro
následující volební období. S ohledem na velikost obce a na dosavadní zkušenosti by bylo
vhodné ponechat počet členů na 7.
N: Zastupitelstvo stanovuje počet členů zastupitelstva pro volební období 2010-2014 na 7
členů.
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 4)
Na základě upozornění auditorů je nutné znovu projednat a schválit zřizovací listinu
příspěvkové organizace Mateřská škola, Borovnice. Původní zřizovací listina totiž dávala
majetek PO do správy. PO o něm, ale neúčtuje a má ho pouze ve výpůjčce, což bylo nutné
zohlednit.
N: Zastupitelstvo schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace Mateřská škola,
Borovnice.
H: Návrh nebyl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 5)
V návaznosti na předchozí bod je nutné projednat smlouvu o výpůjčce s PO MŠ Borovnice.
Text je součástí přílohy.
N: Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o výpůjčce s příspěvkovou organizací Mateřská škola,
Borovnice a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 6)
S ohledem na špatný stav cesty na Rovně a z důvodu nezískání dotací by bylo vhodné provést
přiměřenou opravu této komunikace z prostředků hospodářské činnosti. S ohledem na
množství finančních prostředků, které má Obec Borovnice k dispozici a na délku komunikace
2,2 km, bude nutné využít stávající podklad, který bude jen místně doplněn, rozhrnut a
uválcován. Maximální objem finančních prostředků 130 tisíc Kč bez DPH.(tj. 60 Kč na běžný
metr cesty). Realizaci by provedl p. Karel Kobr z Nové Paky, který obdobným způsobem
opravil cestu za Menšinou.
N: Zastupitelstvo schvaluje provedení opravy cesty na „Rovně“ v maximálním objemu
finančních prostředků 130 000 Kč bez DPH. Jako zhotovitele schvaluje firmu Karel Kobr,
Nová Paka.
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 7)
Diskuse:
MVDr. Šafařík: Obec již nebude zajišťovat sekání?
Starosta: Po problémech které s tím máme by bylo vhodnější, aby si každý své pozemky
nechal osekat sám. Nicméně se to pokusím zajistit.

Pí. Perun: Jak vypadá situace s vodovodem a kanalizací, mám strach, že obec nevybere ani
na provozní náklady.
Starosta: Zatím tuto věc neřešíme, plně jsme se soustředili na získání dotací. Žádost bychom
chtěli podat při příští výzvě.
K bodu 11)
Příští zasedání se uskuteční v září 2010 na OÚ v Borovnici.
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Počet stran zápisu 3
Počet stran usnesení 1
Ostatní přílohy 2

Pavel Votoček v.r.
Miroslav Pilař v.r.
Zapsal:
Ing. Josef Bušák
starosta obce

Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

14.7.2010

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Počet členů zastupitelstva pro volební období 2010-2014 na 7 členů.
2. Zřizovací listinu příspěvkové organizace Mateřská škola, Borovnice.
3. Smlouvu o výpůjčce s příspěvkovou organizací Mateřská škola, Borovnice a pověřuje
starostu obce jejím podpisem.
4. Provedení opravy cesty na „Rovně“ v maximálním objemu finančních prostředků
130000 Kč bez DPH. Jako zhotovitele schvaluje firmu Karel Kobr, Nová Paka.
Obecní zastupitelstvo ukládá:
Zajistit kontrolu provádění oprav cesty na „Rovně“
 Termín:
po dobu provádění prací
 Zodpovídá:
starosta
Jiří Kühnel v.r.
místostarosta

Ing. Josef Bušák v.r.
starosta obce

