Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

20.12.2010

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)

Úvod
Plnění úkolů, ověření zápisu z minulého zasedání
Projednání a schválení rozpočtu na rok 2011
Stanovení výše poplatku za komunální odpad v roce 2011.
Vitríny pro úřední desku
Diskuse
Závěr

K bodu 1)
Konstatuji, že počet přítomných zastupitelů je 7, zasedání je tedy usnášeníschopné. Jako
ověřovatele zápisu navrhuji p. Martina Vočku a paní Květu Štilcovou. Kdo je pro tyto
ověřovatele, kdo je proti, zdržel se někdo hlasování. Pokud tomu tak není, konstatuji, že
ověřovatelé zápisu byli zvoleni 7 hlasy. Přednesení programu. Chce někdo program doplnit.
Hlasování o programu zasedání.
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 20.12.2010
Pokladna
18512
Pokladna HČ
20093
Běžný účet
1236071
Běžný účet HČ
972915
Běžný účet FRB
139329
Běžný účet dotace
5379
Účet stav. Spoř.
4.367.753
CČ:10.000.000 Kč
Celkem
6.760.052 Kč
K bodu 2)
K zápisu ze zasedání nebyly předneseny námitky a ověřovatelé zápisu zápis řádně potvrdili
svými podpisy. Zápis ze zasedání dne 3.12.2010 je tedy schválený.
Splněné úkoly:
Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce OÚ.
Žádost o dotaci z POV KHK byla podána v řádném termínu.
Záměr prodat nemovitý majetek byl zveřejněn.
Inventarizační komise byly sestaveny.
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Nesplněné úkoly:
Měření radonu v prodejně
Zajištění účasti OLH na zasedání zastupitelstva
K bodu 3)
Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup od
3.12.2010 do 18.12.2010. Rozpočet obce pro rok 2011 je koncipován v souladu
s rozpočtovým výhledem. Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný s příjmy ve výši 4.566.450
Kč a výdaji 4.566.450 Kč. Výpočet daňových příjmů obce je v souladu s predikcí MF ČR.
Návrh rozpočtu byl projednán ve finančním výboru dne 2.12.2010.
N: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2011 jako vyrovnaný s příjmy ve výši
4.566.450 Kč a výdaji ve výši 4.566.450 Kč.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 4)
Za svoz a likvidaci směsného komunálního odpadu obec v roce 2011 zaplatila 193857 Kč, za
velkoobjemové kontejnery 45442 Kč, za nebezpečný odpad 23353 Kč. Za sběr plastů 73550
Kč, za sběr papíru 5669, za sběr skla 13208 Kč za tříděný odpad tedy obec celkem vynaložila
116597 Kč. Od EKO-KOMu obec za třídění získala 55380 Kč. Od počátku roku obec vybrala
na poplatcích 190390 Kč. Obec tedy dotovala likvidaci odpadů v roce 2010 částkou cca 110
tisíc Kč. Pokud bychom oddělili třídění, tak doplatek obce činí 49 tisíc Kč. Zastupitelstvo
vzalo v patrnost navýšení ceny za likvidaci směsného odpadu, při snížení počtu
velkoobjemových kontejnerů o 2 bychom měli vykompenzovat nárůst ceny.
Vzhledem k tomu, že firma Marius Pedersen již nepronajímá popelnice, rozhodlo
zastupitelstvo, že obec bude poskytovat popelnice občanům tak jako doposud, tj. v rámci
platby poplatku. Popelnice bude předána na základě předávacího protokolu. Na popelnici má
nárok domácnost a to jednou za 5 let, vždy je zkoumáno, jestli stávající popelnice vyžaduje
výměnu.
Zastupitelstvo byl také předložen návrh dodatku smlouvy č. 950987 s firmou Marius Pedersen
a.s.
Návrh změny vyhlášky, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad.
Změna č.9 vyhlášky č. 1/2001 v následujících článcích dle rozhodnutí zastupitelstva
ze dne 20.12.2010
Článek V. se nahrazuje:
„Čl. V.
Sazba poplatku

Sazbu poplatku tvoří:
a) částka 250,-Kč za osobu uvedenou v čl. 2 odst.1 a kalendářní rok;
b) částka 200,- Kč stanovená na základě skutečných nákladů obce rozúčtovaných dle čl. 6.
Celková sazba poplatku na jednoho poplatníka činí 450,- Kč.“
Článek VI. se nahrazuje:
„Čl.VI.
Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu

Částka 200,- Kč dle článku 5 písm. b) byla stanovena na základě následujícího rozúčtování :
náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu pro
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rok 2009
počet poplatníků
navýšení na 1 osobu
Stávající pohyblivá část
Obec dotuje pohyblivou část

239300,- Kč
428
309,- Kč
200 Kč
109 Kč

Celková pohyblivá část byla upravena dle rozhodnutí zastupitelstva na 200 Kč“
V ostatním zůstává vyhláška nezměněna.
1) Změna vyhlášky byla vyhlášena dne 20.12.2010.
2) Tato změna nabývá účinnosti dnem 4.1.2011.

N: Zastupitelstvo schvaluje změnu č. 9 vyhlášky č. 1/2001, kterou se stanovuje výše
poplatku za komunální odpad na 450 Kč za osobu trvale bydlící a 450 Kč za objekt
k rekreaci.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
N:Zastupitelstvo schvaluje dodatek ke smlouvě č. 950987 ze dne 1.8.2001 s firmou
Marius Pedersen a.s. a pověřuje starostu obce jeho podpisem.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
N:Zastupitelstvo schvaluje i nadále poskytování popelnic pro domácnosti v rámci
poplatku za komunální odpad.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
Ú: Navrhnout smlouvu o poskytnutí popelnice domácnosti. Z: předseda komise
životního prostředí, starosta obce. T: do 7.1.2010
K bodu 5)
Nabídka na vitríny úřední desky:
TERASPORT
Deska o rozměrech 160 x 123 x 12 cm, otvírání směrem na horu, zámek s dvěma klíči,
skleněná dvířka, zakulacené rohy, velmi kvalitní materiál, vhodná do vnitřních a venkovních
prostor, materiál odolný vůči povětrnostním vlivům, pístové otvíraní, magnetická vnitřní
tabule (možnost psaní fixem), upevňovací materiál v balení, umístění na výšku i šířku.
Hliníkový rám, rohy z umělé hmoty. Cena 8999 Kč včetně DPH. Dodání v průběhu měsíce
února 2011.
Truhlářství – Martin Seifert
Roztoky u Jilemnice 173
512 32 Martinice v Krkonoších
Pro zhotovení vývěsních skříní jsme se rozhodli buď pro bezpečnostní sklo a nebo plexisklo,
jelikož obyčejné 3 mm sklo by brzy prasklo a bylo by s ním více problémů, pokud by se dalo
obyčejné 5 mm sklo je pak cenový rozdíl mezi tímto sklem a bezpečnostním sklem
minimální.
přibližná cena za jeden kus 10 000,- Kč + 20% DPH, bez montáže.

BOR-TR/0386/2010
BOR-TR/0386/2010

Strana 3

N: Zastupitelstvo schvaluje nákup úřední desky od firmy Terasport v ceně 8999 Kč včetně
DPH.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
Ú: Podat žádost o dotaci na příslušnou pověřenou obec. T:do 15.12.2010 Z: starosta
K bodu 6)
Diskuse:
Pan Votoček: Chtěl bych jménem kulturní komise poděkovat hasičům za občerstvení pro
dětský sbor na adventním koncertě.
p.Nosek: Nejprve bych chtěl předat příspěvek do zpravodaje. Jednalo se tady o poplatku za
odpad a o popelnicích, myslím si, že by bylo vhodné jednat s firmou o poškozování popelnic
při výsypu. Dále by bylo vhodné doplnit cedulku u památného stromu alespoň o druh stromu
a krátkou historii..
Starosta: Se zástupci svozové firmy budeme na téma poškozování popelnic jednat. Cedulku
se budeme snažit doplnit.
p.Nosek: Kdo v současné době je kronikářem obce?
Starosta: Funkce kronikáře není prozatím ustanovena, jednáme o tom s paní Hanou
Votočkovou.
p.Chalupa: Za mostem u koupaliště se objevil stavební odpad, který byl zavezen zeminou.
Nad mostem pak byly vykáceny modříny a náletové dřeviny..
Starosta: Celou záležitost náležitě prošetříme. Vzhledem k tomu, že je vše pod sněhem to
budeme řešit v jarních měsících. Na kácení dřevin se zeptám lesního hospodáře. Část dřevin
pokácel vlastník pozemku a to p. Machovec.
p. Vočka: Dříve bylo v Borovnici zakázáno používat posypovou sůl kvůli znečištění studní.
Dnes se zde opět mohutně solí. Jak to je dnes.
Starosta: Učiním dotaz na příslušné SÚS.
K bodu 7
Příští zasedání se uskuteční v lednu. 2011 na OÚ v Borovnici.
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Počet stran zápisu 4
Počet stran usnesení 1
Ostatní přílohy 11

Marin Vočka v.r.
Květa Štilcová v.r.
Zapsal dne 20.12.2010
Ing. Josef Bušák
starosta obce
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Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

20.12.2010

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Rozpočet na rok 2011 jako vyrovnaný s příjmy ve výši 4.566.450 Kč a výdaji ve výši
4.566.450 Kč.
2. Změnu č. 9 vyhlášky č. 1/2001, kterou se stanovuje výše poplatku za komunální odpad
na 450 Kč za osobu trvale bydlící a 450 Kč za objekt k rekreaci.
3. Dodatek ke smlouvě č. 950987 ze dne 1.8.2001 s firmou Marius Pedersen a.s. a
pověřuje starostu obce jeho podpisem.
4. Poskytování popelnic pro domácnosti v rámci poplatku za komunální odpad.
5. Nákup úřední desky od firmy Terasport v ceně 8999 Kč včetně DPH.
Obecní zastupitelstvo ukládá:
Navrhnout smlouvu o poskytnutí popelnice domácnosti.
 Termín:
7.12.2011
 Zodpovídá:
předseda komise životního prostředí, starosta
Navrhnou a zajistit popis památného stromu
 Termín:
31.1.2011
 Zodpovídá:
předseda komise životního prostředí, starosta
Provést místní šetření u koupaliště za mostem kvůli nepovolené skládce.
 Termín:
30.3.2011
 Zodpovídá:
předseda komise životního prostředí
Jednat se SÚS KHK o solení komunikace v obci, kvůli možnému znečištění studní.
 Termín:
31.1.2011
 Zodpovídá:
předseda komise životního prostředí, starosta
Jednat s firmou Marius Pedersen a.s. o poškozování popelnic.
 Termín:
31.1.2011
 Zodpovídá:
starosta

Ondřej Lejdar v.r.
místostarosta
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Ing. Josef Bušák v.r.
starosta obce
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