Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

29.7.2011

Přítomní členové zastupitelstva:

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

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

Úvod
Smlouva č.10071643 on poskytnutí podpory ze SFŽP
Smlouva darovací na PC vybavení knihovny.
Výběrové řízení na Výstavbu repliky větrného mlýna – část parkoviště, komunikace
Rozpočtové změny č.3
Diskuse
Závěr

K bodu 1)
Konstatuji, že počet přítomných zastupitelů je 7, zasedání je tedy usnášeníschopné. Jako
ověřovatele zápisu navrhuji Ing. Lucii Bartošovou a pana Martina Vočku. 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. Nikdo se nezdržel hlasování 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.
K bodu 2)
Obec Borovnice obdržela od SFŽP ČR rozhodnutí o poskytnutí dotace a návrh smlouvy o
poskytnutí podpory na akci Snížení energetické náročnosti budovy OÚ a MŠ v Borovnici č.
10071643. Zastupitelstvo obce projednalo rozhodnutí a návrh smlouvy se kterým souhlasí a
pověřilo starostu obce podpisem smlouvy.
N: Zastupitelstvo schvaluje smlouvu č.10071643 ze dne 18.7.2011 o poskytnutí podpory ze
SFŽP ČR a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
H:Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 3)
Obec Borovnice obdržela od Královéhradeckého kraje darovací smlouvu kterou se převádí
movité věci pořízené v rámci projektu „Internetizace knihoven Královéhradeckého kraje“
bezúplatně do vlastnictví obdarovaného (Obce Borovnice), a to po uplynutí doby udržitelnosti
projektu. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje
usnesením č. ZK/21/1506/2011 ze dne 16. června 2011.
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N: Zastupitelstvo schvaluje darovací smlouvu s Královéhradeckým krajem na převod
movitých věcí pořízených v rámci projektu „Internetizace knihoven Královéhradeckého
kraje“ do vlastnictví obce a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 4)
Vzhledem k tomu, že v řádném termínu Obec Borovnice obdržela pouze jednu nabídku,
rozhodlo zastupitelstvo obce o zrušení výběrového řízení z důvodu nemožnosti porovnat
nabídky. Zastupitelstvo pověřilo starostu obce vypsáním nového výběrového řízení.
N: Zastupitelstvo schvaluje zrušení výběrového řízení na akci „Výstavba repliky větrného
mlýna – část parkoviště, komunikace“z důvodu nemožnosti výběru při obdržení pouze jedné
nabídky.
Zastupitelstvo schvaluje vyhlášení nového výběrového řízení na akci: “ Výstavba repliky
větrného mlýna – část parkoviště, komunikace“
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
Ú: Vyhlásit co nejdříve nové výběrové řízení a oslovit jiný okruh firem.
K bodu 5)
Návrh rozpočtových změn č. 3 rozpočtu na rok 2011
Oddílparagraf
Příjmy
231-10
231-10
231-10

Popis

Částka v Kč

Dotace úřad práce VPP
Dotace zalesnění SZIF ČR
Dotace zalesnění SZIF EU

+4934
+14473,05
+57892,19

Výdaje
3639-5011
Mzda VPP
+3296
3639-5031
Sociální pojištění
+822
3639-5032
Zdravotní pojištění
+296
3639-5424
Náhrady mzdy
+520
6171-5343
Proúčtování dotace zalesnění
+14473,05
6171-5343
Proúčtování dotace zalesnění
+57892,19
N: Zastupitelstvo schvaluje změny rozpočtu č. 3 na rok 2011
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 6)
Diskuse:
p.Nosek:Přinesl jsem nabídku zpomalovacích prahů, myslím si, že by našli uplatnění na cestě
k hospodě. Připomínám se s rozbory vod.
Starosta: Na možnost instalace zpomalovacích prahů na cestě k hospodě zjistíme podrobnosti.
Rozbory vod objednáme co nejdříve.
p.Chvojka: Po vesnici to vypadá hrozně nic není osekané, měli byste si vzít příklad
z Borovničky. Alespoň na výjezdech z komunikací to osečte.
Starosta: Sekání příkopů jsme začali, měla by být dokončena příští týden, včetně úklidu trávy.
K bodu 7)
Závěr. Příští pravidelné zasedání se bude konat 2.9.2011 od 18 hodin na OÚ v Borovnici
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Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Počet stran zápisu 3
Počet stran usnesení 1
Ostatní přílohy 0
Ing. Lucie Bartošová v.r.
Martin Vočka v.r.
Zapsal dne 29.7.2011
Ing. Josef Bušák
starosta obce
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Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

29.7.2011

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Smlouvu č.10071643 ze dne 18.7.2011 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR a pověřuje
starostu obce jejím podpisem.
2. Darovací smlouvu s Královéhradeckým krajem na převod movitých věcí pořízených
v rámci projektu „Internetizace knihoven Královéhradeckého kraje“ do vlastnictví
obce a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
3. Zrušení výběrového řízení na akci „Výstavba repliky větrného mlýna – část
parkoviště, komunikace“z důvodu nemožnosti výběru při obdržení pouze jedné
nabídky.
4. Vyhlášení nového výběrového řízení na akci „Výstavba repliky větrného mlýna – část
parkoviště, komunikace“
5. Rozpočtové změny č. 3 rozpočtu na rok 2011
Obecní zastupitelstvo ukládá:
Řádně vyhlásit výběrové řízení
 Termín:
do 4.8.2011
 Zodpovídá:
starosta, místostarosta
Ondřej Lejdar v.r.
místostarosta
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Ing. Josef Bušák v.r.
starosta obce
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