Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

12.11.2010

Přítomní členové zastupitelstva:

Ing. Josef Bušák, Martin Vočka, Květa Štilcová,
Pavel Votoček, Ing. Lucie Bartošová, Martin Kühnel
Ondřej Lejdar

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

Úvod
Slib člena zastupitelstva.
Volba starosty a místostarosty obce.
Ustanovení výborů a komisí zastupitelstva
Ustanovení odměn
Doplnění a schválení jednacího řádu zastupitelstva.
Diskuse
Závěr

K bodu 1)
Dovolte mi, abych Vás přivítal na dnešním ustavujícím zasedání obecního zastupitelstva.
Konstatuji, že počet přítomných zastupitelů je 7, zasedání je tedy usnášeníschopné.
Předávám nyní slovo nejstaršímu členovi zastupitelstva a tím je paní Květa Štilcová, která
bude nyní zasedání vést do zvolení starosty obce, kdy se zasedání ujme nově zvolený starosta.
Jako ověřovatele zápisu navrhuji p. Martina Kühnela a p. Pavla Votočka. Prosím o
připomínky či doplnění návrhu. Pokud nejsou připomínky budeme tedy hlasovat o tomto
návrhu.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. 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.
Stav Obecních financí k 12.11.2010
Pokladna
4658
Pokladna HČ
13396
Běžný účet
1604570
Běžný účet HČ
782130
Běžný účet FRB
132079
Běžný účet dotace
5469
Účet stav. Spoř.
4.367.753
CČ:10.000.000 Kč
Celkem
6.910.055 Kč
K bodu 2)
Nyní přistoupíme ke složení slibu:
Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České
republiky.
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Členové zastupitelstva složili slib jednotlivě pronesením slova „Slibuji“ a podepsáním pod
znění slibu.
Předsedající složil slib do rukou dalšího člena zastupitelstva, který již slib složil.
K bodu 3)
Volba starosty obce. Dohodou zúčastněných stran byl navržen jako kandidát na starostu obce
pan Ing. Josef Bušák.
Nyní přistoupíme k hlasování o osobě starosty. Hlasování bude veřejné. Pokud nejsou
připomínky budeme tedy hlasovat o tomto návrhu. Kdo je pro pana Ing. Josefa Bušáka jako
starostu obce, kdo je proti, zdržel se někdo hlasování. Pokud tomu tak není. Konstatuji, že pan
Ing. Josef Bušák byl zvolen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel a nikdo nebyl proti.
Volba místostarosty obce. Dohodou zúčastněných stran byl navržen jako kandidát na
místostarostu obce pan Ondřej Lejdar.
Nyní přistoupíme k hlasování o osobě místostarosty. Pokud nejsou připomínky budeme tedy
hlasovat o tomto návrhu. Kdo je pro pana Ondřeje Lejdara jako místostarostu obce, kdo je
proti, zdržel se někdo hlasování. Pokud tomu tak není. Konstatuji, že pan Ondřej Lejdar byl
zvolen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel a nikdo nebyl proti.
Nyní bych chtěla požádat nově zvoleného starostu obce, aby pokračoval v předsedání tohoto
zasedání. Děkuji za pozornost.
N: Starosta obce Ing. Josef Bušák.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
N: Místostarosta obce Ondřej Lejdar
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 4)
Návrh: Dle zákona musí zastupitelstvo vytvořit kontrolní a finanční výbor. Jako další je
vytvoření komisí, navrhuji vytvoření komisí, které zde již pracovaly a to :
komise životního prostředí
komise sociálně zdravotní
komise pro školství kulturu a tělovýchovu
Nyní přistoupíme k hlasování o ustanovení komisí a výborů. Pokud nejsou připomínky
budeme tedy hlasovat o tomto návrhu. Kdo je pro navržené ustanovení komisí a výborů, kdo
je proti, zdržel se někdo hlasování. Pokud tomu tak není. Konstatuji, že výbor finanční a
kontrolní, životního prostředí, sociálně zdravotní a pro školství kulturu a tělovýchovu byly
ustanoveny 7hlasy.
Na základě dohody jsou jako předsedové navrženi:
Finančního výboru:
Ing. Lucie Bartošová
Kontrolní výbor:
pan Martin Kühnel
Sociální komise:
paní Květa Štilcová
Komise životního prostředí:
pan Martin Vočka
Komise pro školství kulturu a tělovýchovu:
pan Pavel Votoček
N: Zastupitelstvo schvaluje vytvoření kontrolního a finančního výboru, zřízení komise
sociální, komise životního prostředí, komise pro školství, kulturu a tělovýchovu.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
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N: Předsedou finančního výboru je navržena Ing. Lucie Bartošová, předsedou kontrolního
výboru Martin Kühnel, předsedou sociální komise Květa Štilcová, předsedou komise
životního prostředí Martin Vočka, předsedou komise pro školství, kulturu a tělovýchovu
Pavel Votoček.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.

K bodu 5)
Funkce starosty obce je navržena jako uvolněná. Starosta obce bude pobírat odměnu dle
nařízení vlády č. 20/2009 Sb. ve výši 33945 Kč hrubého (27425+5x1304). Funkce
místostarosty obce je navržena jako neuvolněná, Je navržena odměna ve výši 2000 Kč,
odměna pro předsedy výborů a komisí 600 Kč. Odměny budou zastupitelé pobírat počínaje
dnem 1.12.2010
N: Zastupitelstvo schvaluje funkci starosty obce jako uvolněnou. Starostovi náleží dle
nařízení vlády č. 20/2009 Sb. odměna ve výši 33945 Kč.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
N: Zastupitelstvo schvaluje funkci místostarosty obce jako neuvolněno. Místostarosta bude
pobírat odměnu ve výši 2000 Kč počínaje dnem 1.12.2010..
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
N: Zastupitelstvo schvaluje funkce předsedů výborů a komisí jako neuvolněné. Předseda
komise bude pobírat měsíční odměnu 600 Kč počínaje dnem 1.12.2010
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 6)
Návrh jednacího řádu byl přednesen a je součástí zápisu.
N: Zastupitelstvo schvaluje návrh jednacího řádu zastupitelstva.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 7)
Diskuse:
p. Chvojka: Měl bych pro nové zastupitelstvo hned několik úkolů. Doporučil bych se podívat
se po jiných obcích jak tam funguje péče o vzhled obce, ještě se máme hodně co učit. I
v Borovničce to vypadá mnohem lépe než u nás. Sejdu se s Martinem Vočkem a dáme
dohromady také nebezpečné úseky silnice, jako například U Myšáka nebo naproti
Lejdarovým.
Starosta: Budeme jen rádi, když se zapojíte do práce a pomůžete zastupitelstvu. Osobně si
myslím, že naší snahou musí být motivace vlastníků pozemků k větší snaze tyto pozemky
udržovat.
p.Nosek: Před čtyřmi roky zde starosta sliboval, že zpravodaj bude vycházet pravidelně,
bohužel se tak nestalo, pomoc při zpravodaji nabízel i p. Votoček, proč to nefunguje? Měla by
vzniknout redakční rada, která by se zpravodaji věnovala, i malé obce jako Bukovina mají
zpravodaj častěji než my.
p.Votoček: Pomoc jsem nabízel, byla ze strany starosty odmítnuta.
Starosta: Do týdne vyjde zpravodaj s novým složením redakční rady.
p.Perun: V jednacím řádu se píše, že se zastupitelstvo obce schází nejméně 1 za 3 měsíce,
osobně si myslím, že by se zastupitelstvo obce mělo scházet častěji, a že je co projednávat.
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Starosta: S tím souhlasím, do konce roku budou 2 zasedání obecního zastupitelstva.
p. Chvojka: Zajímalo by mne, kdy naposled proběhlo měření radonu v prodejně, osobně si
myslím, že umisťovat do prodejny ordinace by nebylo vhodné.
Starosta: Měření radonu provedeme do konce roku.
p.Perun: Stále se musím vracet ke kanalizaci a vodovodu za zhruba 100 mil. Kč. Má na to
obec vůbec finanční prostředky? Jak to vypadá s dotací? Kolik budou platit občané za
vypouštěné odpadní vody?
Starosta: Bez dotace nelze projekt realizovat. OPŽP ještě nevypsal termín pro podávání
žádostí o dotace. Mělo by k tomu dojít v tomto měsíci. Obec musí zajistit zbývající
prostředky. Přesná výše vzejde z ekonomického posouzení při zpracování žádostí o dotaci.
Co se týká platby, tak je dána provozními náklady rozpočítanými na množství vyčištěných
odpadních vod. Ty domácnosti, které nebudou mít vodoměr budou platit vypočtenou částku a
to na produkci 150 l na osobu a den.
p. Nosek: Myslím si, že by stálo za to zkontrolovat jak často a kde jsou likvidovány odpadní
vody u občanů. Stav potoka je špatný. Dále bych chtěl požádat zda by nešlo opravit vývěsky
úřední desky, které jsou v hrozném stavu. U Mýta se našli dva psy, jednoho má paní
Paulusová a druhého si nechali u Lejdarových. Myslím si, že by za ně nemuseli platit
poplatky.
Starosta: Do konce listopadu naplánujeme prohlídku Boreckého potoka. O vývěskách jsme
již jednali na minulém zasedání, budu muset sehnat nové nabídky. S prominutím poplatků u
osob, které si ponechají zatoulané psy samozřejmě souhlasím, zastupitelstvo provede
v příštím roce revizi vyhlášek a toto bude zapracováno.
p.Perun: V zápise z 24.9.2010 je uvedeno, že rozpočtové změny nebyly schváleny, dále bych
se chtěl zeptat, co je to za peníze plat EU atd.
Starosta: Rozpočtové změny byly schváleny, jedná se o překlep. Peníze z EU jsou prostředky
na veřejně prospěšné práce.
K bodu 8
Příští zasedání se uskuteční v 3.12. 2010 na OÚ v Borovnici.
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Počet stran zápisu 4
Počet stran usnesení 1
Ostatní přílohy 13

Marin Kühnel v.r.
Pavel Votoček v.r.
Zapsal dne 12.11.2010:
Ing. Josef Bušák v.r.
starosta obce
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Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

12.11.2010

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Starostou obce Ing. Josefa Bušáka.
2. Místostarostou obce Ondřeje Lejdara.
3. Vytvoření kontrolního a finančního výboru, zřízení komise sociální, komise životního
prostředí, komise pro školství, kulturu a tělovýchovu.
4. Předsedou finančního výboru je Ing. Lucie Bartošová, předsedou kontrolního výboru
Martin Kühnel, předsedou sociální komise Květa Štilcová, předsedou komise
životního prostředí Martin Vočka, předsedou komise pro školství, kulturu a
tělovýchovu Pavel Votoček.
5. Funkci starosty obce jako uvolněnou. Starostovi náleží dle nařízení vlády č. 20/2009
Sb. odměna ve výši 33945 Kč.
6. Funkci místostarosty obce jako neuvolněnou. Místostarosta bude pobírat odměnu ve
výši 2000 Kč počínaje dnem 1.12.2010.
7. Funkce předsedů výborů a komisí jako neuvolněné. Předseda komise bude pobírat
měsíční odměnu 600 Kč počínaje dnem 1.12.2010
8. Návrh jednacího řádu zastupitelstva obce.
Obecní zastupitelstvo ukládá:
Zajistit personální obsazení výborů a komisí
 Termín:
do 3.12.2010
 Zodpovídá:
předsedové výborů a komisí.
Zajistit předání klíčů pro místostarostu obce od OÚ
 Termín:
do 3.12.2010
 Zodpovídá:
starosta
Ondřej Lejdar v.r.
místostarosta
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