Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

28.12.2011

Přítomní členové zastupitelstva:

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

Omluveni:

Ing. Lucie Bartošová

Ostatní přítomní: viz prezenční listina přítomných
Program:
1) Úvod
2) Plnění úkolů z minulých zasedání
3) Projednání rozpočtu na rok 2012
4) Změny rozpočtu na rok 2011č. 6
5) Změny rozpočtu na rok 2011č. 7
6) Změna č. 10 vyhlášky 1/2001
7) Dodatek ke smlouvě č. 950987
8) Smlouva na uveřejnění odkazu ve Zlatých stránkách
9) Žádosti občanů a firem
10) Diskuse
11) Závěr
K bodu 1)
Konstatuji, že počet přítomných zastupitelů je 6, zasedání je tedy usnášeníschopné. Jako
ověřovatele zápisu navrhuji paní Květu Štilcovou 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 6 hlasy. Přednesení programu. Chce někdo program doplnit.
Hlasování o programu zasedání.
H: Návrh byl schválen 6 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 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 1)
Stav Obecních financí k 16.12.2011
Pokladna
5812
Pokladna HČ
28636
Běžný účet
33392
Běžný účet HČ
20807
Běžný účet FRB
11632
Běžný účet dotace
5094
Účet stav. Spoř.
5.046.590
CČ:10.000.000 Kč
Celkem
5.151.963 Kč
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K bodu 2)
K zápisu ze zasedání nebyly předneseny námitky a ověřovatelé zápisu zápis řádně potvrdili
svými podpisy. Zápis ze zasedání dne 21.11.2011 a 2.9.2011 jsou tedy schválené.
Splněné:
Nabídky na okna pro kravín byly zajištěny a dodavatel vybrán.
Návrh rozpočtu byl zveřejněn.
Byly objednány cedule na začátek a konec obce s obecním znakem, montáž bude provedena
na jaře 2012.
Nesplněné:
Zajištění odpadkových košů.
Smlouvy na pozemky.
Připravit nové obecně závazné vyhlášky
K bodu 3)
Rozpočet na rok 2012 byl sestaven v souladu s rozpočtovým výhledem. Návrh rozpočtu byl
zveřejněn na úřední desce OÚ včetně elektronické úřední desky umožňující dálkový přístup
od 30.11.2011 do 15.12.2011. Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný s příjmy a výdaji ve
shodné výši 4640718 Kč.
V rozpočtu je také koncipován příspěvek zřízené příspěvkové organizaci Mateřská škola
Borovnice, který činí pro rok 2012 107000 Kč. Příspěvek má následující složení:

Mateřská škola
položka
5112
5136
5137
5139
5154
5155
5161
5167
5169
5163

Text
Ostatní osobní výdaje
Knihy a tisk
Drobný hmotný majetek
Nákup materiálu j.a.
El. Energie
Pevná paliva
Služby pošt
Služby školení a vzdělávání
Služby PC
Služby pen. Ústavů

MŠ
18000
5000
8000
9000
25000
20000
500
1000
12500
8000

107000
Příspěvek bude PO MŠ Borovnice poskytnut jednorázově k 30.6.2011.
Neinvestiční příspěvky na žáky základních škol byly odsouhlaseny s rozpočty zřizovatelů.
N: Zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2012 jako vyrovnaný s příjmy ve výši 4.640.718
Kč a výdaji ve výši 4.640.718 Kč.
H:Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
U: Oznámit příspěvkové organizaci termín čerpání příspěvku. Z:starosta
CELKEM

K bodu 4)
Návrh rozpočtových změn č. 6 rozpočtu na rok 2011
Oddílparagraf
Příjmy

Popis
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231-10
231-10
231-10
231-10
236-10
231-20
Výdaje
6171-6121
6171-6121
6171-6121
6171-5341
6171-5341
6171-6121

Dotace SFŽP české prostředky
Dotace SFŽP prostředky EU
Dotace KÚ
Dotace SZIF české prostředky
Dotace SZIF prostředky EU
Dotace SFŽP české prostředky

+35862,89
+609669,26
+290000
+57523
+172567
+30095,59

Budova OÚ – použití dotace SFŽP
Budova OÚ – použití dotace SFŽP
Parkoviště – použití dotace KÚ
Proúčtování dotace SZIF-Traktor
Proúčtování dotace SZIF-Traktor
Budova OÚ – použití dotace SFŽP

+35862,89
+609669,26
+290000
+57523
+172567
+30095,59

N: Zastupitelstvo schvaluje změny rozpočtu na rok 2011 č. 6
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 5)
Návrh rozpočtových změn č. 7 rozpočtu na rok 2011
OddílPopis
paragraf
Příjmy
231-20
Daň DPH
231-20
Daň z příjmu PO
231-20
Daň OSVČ
231-20
Daň závislá činnost
231-20
Daň z nemovitosti
231-20
Poplatek za odnětí zem. Půdy
231-20
Poplatek za odpady
231-20
Pronájem obchod
236-120
Úroky z FRB
231-20
Služby BH
231-20
Nájem BH
231-20
Penále BH
231-20
Pronájem hrobové místo
231-20
Prodej nepotřebného materiálu
231-10
Dotace KÚ-les
231-10
Dotace SFŽP EU
231-10
Dotace SFŽP ČR
231-20
Daň z příjmů FO z kap. Výnosů
231-20
Poplatek ze psů
231-20
Správní poplatky
236-120
Splátky FRB
231-20
Vodné
231-20
Stočné
236-120
Úroky z půjček FRB
231-20
EKOKOM
231-20
Pronájem pozemků
231-20
Prodej pozemků
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Částka v Kč
-59800
-32500
-17300
-305300
-80000
+5700
-7200
-2500
-800
-4000
-20000
-600
-2800
+6000
+19070
+2158081,01
+96850,34
+6700
-900
-2100
-67400
-5250
+9000
-8000
+5500
+7500
-44000

231-20
231-10
Výdaje
1031-5011
1031-5021
1031-5031
1031-5032
2141-5155
2212-5139
2212-5169
2310-5137
2310-5139
2310-5169
2310-5171
2321-5155
2321-5169
2321-5171
3119-5321
3314-5021
3314-5136
3314-5139
3319-5139
3319-5169
3319-5492
3319-5194
3322-5171
3419-5139
3419-5154
3419-5171
3419-6121
3429-6121
3611-5660
3612-5137
3612-5139
3612-5154
3612-5169
3612-5171
3631-5154
3631-5171
3632-5171
3635-5171
3639-5011
3639-5031
3639-5032
3639-5222
3639-5229
3722-5139
3722-5164

Úroky
Dotace hasiči

+31000
+5550

Platy les
Brigádníci les
Sociální pojištění les
Zdravotní pojištění les
Topení prodejna
Recyklát cesty
Vyhrnování sněhu
DHDM voda
Materiál – voda
Rozbory vod
Opravy – voda
Elektřina ČOV
Rozbory ČOV
Opravy ČOV
Neinvestiční náklady na žáky
Odměna knihovna
Knihy
Materiál knihovna
Materiál-zál. Kultury
Služby – zál. Kultury
Dary obyvatelstvu
Balíčky jubilea
Památky – opravy
Těl. Činnost – materiál
El. energie – hřiště
Opravy – hřiště
Budovy – hřiště
Budovy – ostatní zájm. Činnost
Půjčky FRB
BH- DDHM
BH- materiál
BH el.energie
BH služby
BH opravy
VO elektřina
VO – opravy
Hřbitov - opravy
Územní plán opravy
VPP-obecní prostředky
VPP SP
VPP ZP
Příspěvek sdružením
Neinvestiční transfery
Odpad – pytle
Odpad – nájem nádob

-10000
-4000
-5000
-2000
-2500
+15000
-30000
-40000
+500
-5600
-10000
+25000
-4500
-10000
+15978
-1700
-3800
-500
-300
-1700
-7000
+2000
-10000
-10000
-2000
-30000
-20000
-50000
-150000
+4000
-4300
-38300
+500
+44500
+8300
-5200
-100
-10000
+2180
-1100
-1000
+822
-11500
-21900
+12300

BOR-TR/0419/2011
BOR-TR/0419/2011

Strana 4

3722-5169
Odpad – svoz
+23000
3745-5139
Veřejná zeleň – materiál
-16100
3745-5169
Veřejná zeleň – služby
+2000
3745-5171
Veřejná zeleň – opravy
-10000
4341-5492
Pomoc v hmotné nouzi
-17500
5512-5019
Refundace
-1000
5512-5039
Refundace odvody
-600
5512-5139
Materiál hasiči
-20000
5512-5154
Elektřina hasiči
+3000
5512-5156
PHM hasiči
-3600
5512-5167
Školení hasiči
+400
5512-5171
Opravy hasiči
-1150
6112-5023
Odměny zastupitelé
+14400
6112-5031
SP zastupitelé
-3300
6112-5032
ZP zastupitelé
-4800
6171-5139
Nákup materiálu ČMS
+20000
6171-5011
Platy
+49400
6171-5021
Odměny brigádníci
-15000
6171-5031
SP ČMS
+5000
6171-5032
ZP ČMS
+3400
6171-5136
OÚ knihy
-1300
6171-5154
OÚ elektřina
-14700
6171-5155
OÚ palivo
+4000
6171-5156
OÚ Benzín
-3750
6171-5161
OÚ služby pošt
-3500
6171-5162
OÚ telefony
-3000
6171-5163
OÚ poplatky bance, pojištění
-8000
6171-5164
OÚ nájemné
+1100
6171-5167
OÚ školení
-3800
6171-5169
OÚ nákup služeb
+56000
6171-6171
OÚ opravy
-211300
6171-6172
OÚ programové vybavení
+22800
6171-6173
OÚ cestovné
-5000
6171-6175
OÚ rozsvěcení stromu
+800
6171-5901
OÚ rezervy
-99307
6171-6130
OÚ pozemky nákup
-49800
6171-6121
OÚ TZ budovy
+2943558,35
6171-5341
Dotace LES proúčtování
+19070
N: Zastupitelstvo schvaluje změny rozpočtu na rok 2011 č. 7
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 6)
Vzhledem ke změně sazby DPH a s ohledem na zvýšení ceny skládkového navýšila
společnost Marius Pedersen a.s. ceny za svoz a likvidaci komunálního odpadu.
Obec Borovnice zaplatila v roce 2011 celkem 198287 Kč za svoz a likvidaci komunálního
odpadu, za svoz a likvidaci velkoobjemového odpadu obec zaplatila 52897 Kč. Za likvidaci a
odvoz plastů bylo zaplaceno 101903 Kč, za odvoz a likvidaci papíru 8170 Kč, za odvoz a
likvidaci skla 16780 Kč a za svoz a likvidaci nebezpečného odpadu 9989 Kč.
Za třídění obec obdržela odměnu od společnosti EKO-KOM a.s. ve výši 88038 Kč.
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Celkové výdaje obce na odpadové hospodářství činí 388029 Kč.
Na poplatcích bylo k dnešnímu dni vybráno 178209 Kč.
Z výše uvedených důvodů by bylo vhodné navýšit sazbu poplatku za odpady.
Změna č.10 vyhlášky č. 1/2001 v následujících článcích dle rozhodnutí zastupitelstva
ze dne 16.12.2011
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 250,- Kč stanovená na základě skutečných nákladů obce rozúčtovaných dle čl. 6.

Celková sazba poplatku na jednoho poplatníka činí 500,- Kč.“
Článek VI. se nahrazuje:
„Čl.VI.

Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu na osobu
Částka 250,- Kč dle článku 5 písm. b) byla stanovena na základě následujícího rozúčtování :
náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu pro
rok 2011
251185,- Kč
počet poplatníků
447
navýšení na 1 osobu
312,- Kč
Stávající pohyblivá část
250 Kč
Obec dotuje pohyblivou část
62 Kč
Celková pohyblivá část byla upravena dle rozhodnutí zastupitelstva na 250 Kč“
V ostatním zůstává vyhláška nezměněna.
1) Změna vyhlášky byla vyhlášena dne 28.12.2011.
2) Tato změna nabývá účinnosti dnem 13.1.2012.
N: Zastupitelstvo schvaluje změnu č. 10 vyhlášky 1/2001 a stanovuje výši poplatku za odpad
pro rok 2012 na 500 Kč za osobu trvale žijící v obci a 500 Kč za objekt k rekreaci.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 7)
Jak již bylo uvedeno v bodě 5 společnost Marius Pedersen a.s. upravila ceny služeb při
odvozu odpadu a předložila Obci dodatek ke smlouvě č. 950987.
N: Zastupitelstvo schvaluje znění dodatku ke smlouvě č. 950987 a pověřuje starostu obce
jeho podpisem.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
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K bodu 8)
V minulých letech obec vždy uváděla svůj záznam ve Zlatých stránkách. Uveřejnění pro rok
2012 však již stojí 3840 Kč. Je třeba rozhodnout, zda uvedení našeho záznamu ve Zlatých
stránkách potřebujeme.
N: Zastupitelstvo schvaluje, že Obec Borovnice nebude uvádět záznam ve Zlatých
stránkách.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 9)
Je zde žádost p. Pavla Auersvalda, bytem Borovnička 93 o souhlas s rekonstrukcí božích muk
na p.č. 1505/1, 308/1 v k.ú. Borovnice u Staré Paky. Rekonstrukce by probíhala plně v režii
žadatele.
N: Zastupitelstvo souhlasí s provedením rekonstrukce božích muk na p.č. 1505/1, p.č. 308/1
p. Pavlem Auersvaldem.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
Je zde žádost společnosti AKTIV 95 OPAVA s.r.o. o udělení souhlasu k využití obecního
znaku na sběratelských kolekcích odznaků typu „ Button“. O této žádosti zastupitelstvo
rozhodlo již na svém zasedání dne 3.12.2010. Podmínky užití zůstávají nezměněny.
N: Zastupitelstvo souhlasí s užitím obecního znaku na odznaku typu „Buton“. Souhlas je
podmíněn darováním 500 ks“ butonů“.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 10)
Diskuse:
 Platby poplatků za odpady, jak je to s neplatiči, může obec poskytnout více informací.
o Na informace o placení poplatků se vztahuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích a zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, takové řízení je neveřejné.
o Úkol: Zajistit kontrolu správy poplatku za odpad kontrolním výborem.
o Termín: do konce ledna 2012
o Zodpovídá: Martin Kühnel


Má obec kronikáře? Minulý rok se o tom jednalo. Jaká je situace?
o Po ukončení činnosti p. Krause obec nemá kronikáře.
o Úkol: Zajistit jednání se zájemci. Předložit výzvu do zpravodaje.
o Termín: do 13.1.2012
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák



Jak bylo naloženo s litinovými kotli, které byly ve škole.
o Obec Borovnice sepsala s firmou Coma smlouvu o provedení práce, kde je
položkově uvedeno“ Demontáž a likvidace stávající kotelny“, po mém dotazu,
zda je možné likvidované kotle odvézt do skladu, mi bylo sděleno, že
nabídková cena je spočítána na odvoz kotlů firmou. Jeden kotel jsme poté
převezli a uložili v objektu kravína.
o Úkol: Jednat s firmou Coma o možnosti kompenzace za odvezený kotel.
o Termín: do 31.1.2012
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák



Na internetových stránkách nejsou uvedeny všechny zápisy.
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o Na internetových stránkách jsou zápisy uvedeny na několika místech. Do roku
2008 v archivu dokumentů a od roku 2008 v archivu úřední desky.
o Úkol: Doplnit zápisy do archivu dokumentů pro snadnější vyhledávání.
o Termín: do 31.1.2011
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák


Na dnešní zasedání zastupitelstva nebyly vyvěšeny plakáty. Naproti obchodu není
sundán plakát z minulého roku. To nefunguje rozhlas?
o Plakátování skutečně nebylo provedeno. Vývěsní skříňku naproti obchodu
vyčistíme. Rozhlas by měl být v provozu po kompletaci zásuvek 30.12.2011
o Úkol: Zajistit plakátování zasedání a výzvy občanům rozhlasem.
o Termín: trvalý
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák, Ondřej Lejdar



Bylo zvykem informovat občany o činnosti výborů a komisí.
o O činnosti výborů a komisí bude vydána informace v Borovnickém zpravodaji.
o Úkol: Zajistit informace o činnosti výborů a komisí v Borovnickém
zpravodaji.
o Termín: do 14.1.2012
o Zodpovídá: zastupitelé jednotlivě



V návrhu rozpočtu je uvedeno zjednodušený návrh, z něho není zřejmé jaké výdaje
jsou základem pro tvorbu rozpočtu.
o Rozpočet je uveden ve zjednodušeném návrhu a tvaru. Je určen pro schválení a
projednání. Podrobná forma je k dispozici.
o Úkol: Na internetu zveřejnit detailní rozdělení výdajových položek.
o Termín: do 31.12.2011
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák



Posyp komunikací a nástupiště zastávky, když je led obec nesype, když prší tak tam
jezdí Chlebeček a sype vše štěrkem. Dříve na to stačilo kolečko a lopata. U té zastávky
stačí zavolat na ČD.
o V současné době máme připraven posypový materiál, včetně stroje na posyp.
o Úkol: V okamžiku špatného stavu schůdnosti sjízdnosti komunikací zajistit
posyp. Monitorovat zastávku a zajistit schůdnost.
o Termín: v zimním období
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
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K bodu 11)
Závěr. Příští pravidelné zasedání se bude konat 27.1.2012 od 18 hodin na OÚ v Borovnici
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Počet stran zápisu 9
Počet stran usnesení 2
Ostatní přílohy 7
Martin Vočka v.r.
Květa Štilcová v.r.
Zapsal dne 28.12.2011
Ing. Josef Bušák
starosta obce
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Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

28.12.2011

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Rozpočet na rok 2012 jako vyrovnaný s příjmy ve výši 4.640.718 Kč a výdaji ve výši
4.640.718 Kč
2. Změny rozpočtu na rok 2011 č. 6
3. Změny rozpočtu na rok 2011 č. 7
4. Změnu č. 10 vyhlášky 1/2001 a stanovuje výši poplatku za odpad pro rok 2012 na 500
Kč za osobu trvale žijící v obci a 500 Kč za objekt k rekreaci.
5. Znění dodatku ke smlouvě č. 950987 a pověřuje starostu obce jeho podpisem.
6. Obec Borovnice nebude uvádět záznam ve Zlatých stránkách.
7. Provedení rekonstrukce božích muk na p.č. 1505/1, p.č. 308/1 p. Pavlem Auersvaldem
na jeho náklady.
8. Užití obecního znaku na odznaku typu „Buton“ společností Activ 95 Opava s.r.o.
Souhlas je podmíněn darováním 500 ks“ butonů“.
Obecní zastupitelstvo ukládá:
o Na informace o placení poplatků se vztahuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích a zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, takové řízení je neveřejné.
o Úkol: Zajistit kontrolu správy poplatku za odpad kontrolním výborem.
o Termín: do konce ledna 2012
o Zodpovídá: Martin Kühnel
o
o
o
o

Po ukončení činnosti p. Krause obec nemá kronikáře.
Úkol: Zajistit jednání se zájemci. Předložit výzvu do zpravodaje.
Termín: do 13.1.2012
Zodpovídá: Ing. Josef Bušák

o Obec Borovnice sepsala s firmou Coma smlouvu o provedení práce, kde je
položkově uvedeno“ Demontáž a likvidace stávající kotelny“, po mém dotazu,
zda je možné likvidované kotle odvézt do skladu, mi bylo sděleno, že
nabídková cena je spočítána na odvoz kotlů firmou. Jeden kotel jsme poté
převezli a uložili v objektu kravína.
o Úkol: Jednat s firmou Coma o možnosti kompenzace za odvezený kotel.
o Termín: do 31.1.2012
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
o Na internetových stránkách jsou zápisy uvedeny na několika místech. Do roku
2008 v archivu dokumentů a od roku 2008 v archivu úřední desky.
o Úkol: Doplnit zápisy do archivu dokumentů pro snadnější vyhledávání.
o Termín: do 31.1.2011
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
o Plakátování skutečně nebylo provedeno. Vývěsní skříňku naproti obchodu
vyčistíme. Rozhlas by měl být v provozu po kompletaci zásuvek 30.12.2011
o Úkol: Zajistit plakátování zasedání a výzvy občanům rozhlasem.
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o Termín: trvalý
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák, Ondřej Lejdar
o O činnosti výborů a komisí bude vydána informace v Borovnickém zpravodaji.
o Úkol: Zajistit informace o činnosti výborů a komisí v Borovnickém
zpravodaji.
o Termín: do 14.1.2012
o Zodpovídá: zastupitelé jednotlivě
o Rozpočet je uveden ve zjednodušeném návrhu a tvaru. Je určen pro schválení a
projednání. Podrobná forma je k dispozici.
o Úkol: Na internetu zveřejnit detailní rozdělení výdajových položek.
o Termín: do 31.12.2011
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
o V současné době máme připraven posypový materiál, včetně stroje na posyp.
o Úkol: V okamžiku špatného stavu schůdnosti sjízdnosti komunikací zajistit
posyp. Monitorovat zastávku a zajistit schůdnost.
o Termín: v zimním období
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
Ondřej Lejdar v.r.
místostarosta
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Ing. Josef Bušák v.r.
starosta obce
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