Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

22.6.2012

Přítomní členové zastupitelstva:

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

Omluveni:

Martin Vočka, Pavel Votoček

Ostatní přítomní: viz prezenční listina přítomných
Program:
1) Úvod
2) Závěrečný účet hospodaření obce za rok 2011
3) Vyhlášení výběrového řízení na vyvložkování komínů v čp. 226
4) Vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele LHP
5) Navýšení etátu v lesích o 400 m3.
6) Informace ke kanalizaci
7) Výměna okna v čp. 72
8) Živnostenský list na činnosti spojené s provozem Pošty Partner
9) Diskuse
10) Závěr
K bodu 1)
Konstatuji, že počet přítomných zastupitelů je 5, (Martin Vočka a Pavel Votoček se omluvili)
zasedání je tedy usnášeníschopné.
Jako ověřovatele zápisu navrhuji pana Martina Kühnela a paní Květu Štilcovou.
H: Návrh byl schválen 5 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 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 1)
Stav Obecních financí k 22.6.2012
Pokladna
9351
Pokladna HČ
19789
Běžný účet
349686
Běžný účet HČ
105329
Běžný účet FRB
16744
Běžný účet dotace
7497
Úvěr KB
300.000
Účet stav. Spoř.
5.096.743
CČ:10.000.000 Kč
Celkem
5.605.139 Kč
K zápisu ze zasedání nebyly předneseny námitky a ověřovatelé zápisu zápis řádně potvrdili
svými podpisy. Zápis ze zasedání dne 30.5.2012 je tedy schválený.
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K bodu 2)
Závěrečný účet byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu včetně elektronické úřední
desky umožňující dálkový přístup od 7.6.2012 do 22.6.2012. Obec Borovnice hospodařila
v roce 2011 se ztrátou ve výši 661396 Kč. Ztráta byla kryta ziskem hospodaření z minulých
let. Hospodářská činnost skončila ztrátou 368423 Kč. Ztráta je dána především nákupem
strojů a opravami lesních cest. Ztráta je kryta přebytkem hospodaření z minulých let.
Hospodaření příspěvkové organizace MŠ Borovnice skončilo se ztrátou 11163 Kč z hlavní a
ziskem 163 Kč z vedlejší činnosti. Ztráta je kryta ziskem hospodaření z minulých let. Audit
hospodaření proběhl 12.9.2011 a 1.2.2012 výsledkem auditu je především upozornění na
pochybení a to konkrétně neprovedení důsledné inventarizace účtu 069. Jednalo se o to, že
byla provedena inventarizace cenných papírů dle starého výpisu z SCP. Tato skutečnost byla
ihned napravena a účet byl řádně proúčtován a inventarizace opravena. Dalším pochybením
bylo neproúčtování opravných položek k pohledávkám z let 2005, 2007 a 2008. Tyto opravné
položky již byly řádně proúčtovány. Výše uvedenými chybami nebyla Obci Borovnice
způsobena škoda.
N: Zastupitelstvo schvaluje Závěrečný účet za rok 2011 a souhlasí s celoročním
hospodařením obce za rok 2011 s výhradami dle auditu hospodaření. Zastupitelstvo
konstatuje, že obci nebyla v roce 2011 způsobena škoda popsanými nedostatky.
Zastupitelstvo ukládá pracovníkům úřadu nápravná opatření k odstranění chyb.
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
U: Řádně provádět inventury. Zodpovídá starosta obce.
U: Řádně provádět proúčtování opravných položek. Zodpovídá účetní OÚ.
K bodu 3)
Stav komínů v čp. 226 je vážný a vyžaduje provedení vyvložkování. Jedná se 6 ks komínů
předpokládaná cena je cca 200000 Kč bez DPH. Cena představuje vyfrézování komína,
nerezovou vložku, přípojné armatury a revizi. Navrhuji vyvěsit výběrové řízení na úřední
desce a zaslat poptávku nejméně 3 firmám.
N: Zastupitelstvo schvaluje vyhlášení výběrového řízení na akci: Oprava komínů v čp. 226
v předpokládané ceně 200000 Kč bez DPH. Jediným kritériem je nabídková cena. Termín
pro podání nabídky je stanoven na 8.8.2012 v 17 hodin.
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 4)
V roce 2013 nám končí platnost LHP. Bude nutné začít pracovat na novém LHP.
Předpokládaná cena zakázky je 60000 Kč bez DPH. Navrhuji vyvěsit výběrové řízení na
úřední desce a zaslat poptávku nejméně 3 firmám.
N: Zastupitelstvo schvaluje vyhlášení výběrového řízení na akci: Zhotovení LHP Borovnice
v předpokládané ceně 60000 Kč bez DPH. Jediným kritériem je nabídková cena. Termín
pro podání nabídky je stanoven na 8.8.2012 v 17 hodin.
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 5)
V průběhu hospodaření v obecních lesích došlo ke dvěma přírodním kalamitám, orkánu Kiril
a bouři Ema, při níž bylo nutné zpracovat více dřevní hmoty než povoluje LHP. V letech
následujících po těchto přírodních úkazech jsme těžbu snižovali tak, abychom splnili LHP.
Pro rok 2013 by to však znamenalo snížení těžby na 400 m3 oproti každoročnímu objemu 800
m3. Proto vznesl OLH Ing. Preiszler návrh požádat o navýšení těžby o 400 m3. Tento objem
bude poté zapracován do nových osnov nového LHP, kde bude těžba o 400 m3 snížena.
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N: Zastupitelstvo schvaluje navýšení těžby o 400 m3 a podání příslušných žádostí na
příslušná úřední místa.
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 6)
Ve středu 20.6.2012 nás Ing. Rutter z ERV informovala o možnosti čerpání dotace na
kanalizaci v následující výzvě SFŽP, která by měla být vyhlášena v příštích několika dnech.
Obec Borovnice se bude ucházet o dotaci na realizaci kanalizace a ČOV v obci.
Předpokládaná spoluúčast bude činit cca 11 milionů korun. Tyto prostředky obec získá
z úvěru ze stavebního spoření nebo máme možnost si vzít půjčku z SFŽP, která je úročena
1%. Rozhodnutí o dotaci bude známo na přelomu roku. Dotace však neřeší zásobování pitnou
vodou. Vzhledem k nutnosti urychleného jednání je třeba rozhodnout, zda obec požádá
zároveň s dotací i o možnost poskytnutí úvěru ve výši zhruba 3.000.000 Kč, SFŽP akceptuje
na rozdíl od stavební spořitelny přenechání do zástavy i pozemky nebo lesy. Zastavěný
majetek je oproti úvěru násoben koeficientem 2 (musí mít dvojnásobnou hodnotu než úvěr)
N: Zastupitelstvo schvaluje podat s příslušnou žádostí o dotaci i žádost o poskytnutí úvěru
ve výši do 3 milionů korun.
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 7)
V letošním roce došlo k poškození vodovodního potrubí v domě čp. 72, při opravě bylo
zjištěno, že v části prostoru pod oknem a kolem okna chybí tepelná izolace, docházelo zde ke
vzniku tepelného mostu a k poškození okna. Spolu s opravou izolace a povrchů stěn by bylo
vhodné provést výměnu okna tak, aby vyhovovalo současným standardům, předpokládaná
cena zakázky včetně montáže by činila 10000 Kč.
N: Zastupitelstvo schvaluje vyhlášení výběrového řízení na akci: Výměna 1 ks okna v čp. 72
v předpokládané ceně 10000 Kč bez DPH. Jediným kritériem je nabídková cena. Termín
pro podání nabídky je stanoven na 8.82012 v 17 hodin.
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 8)
V souvislosti s provozováním pobočky Partner České pošty s.p. vyvstala nutnost zařízení
příslušného živnostenského oprávnění na provozované činnosti a to ŽL na živnost volnou
velkoobchod a maloobchod. V rámci živnosti se bude prodávat drobné papírenské a
kancelářské zboží (pohledy, psací potřeby, kondolence a blahopřání, telefonní karty,…)
N: Zastupitelstvo schvaluje zřízení živnostenského oprávnění na živnost volnou
velkoobchod a maloobchod.
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 9)
Diskuse:
 Budou se opravovat komunikace, na některých jsou díry?
o
o
o
o


Opravy komunikací budou probíhat v letních měsících
Úkol: Provést pomístní opravy komunikací
Termín: Do 30.8.2012
Zodpovídá: Ing. Josef Bušák

Na minulých zasedáních zastupitelstva jsme hovořili o instalaci laviček a odpadkových
košů, kdy se to bude realizovat.
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o Lavičky vybereme a zakoupíme. Jedná se o lavičku k OÚ, na hřbitov a
k obchodu.
o Úkol: Provést výběr laviček, schválit a objednat.
o Termín: 31.7.2012
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák, Martin Kühnel
K bodu 10)
Závěr. Příští pravidelné zasedání se bude konat 10.8.2012 od 18 hodin na OÚ v Borovnici
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Počet stran zápisu 4
Počet stran usnesení 2
Ostatní přílohy 52
Martin Kühnel v.r.
Květa Štilcová v.r.
Zapsal dne 22.6.2012
Ing. Josef Bušák
starosta obce
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Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

22.6.2012

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Závěrečný účet za rok 2011 a souhlasí s celoročním hospodařením obce za rok 2011 s
výhradami dle auditu hospodaření. Zastupitelstvo konstatuje, že obci nebyla v roce
2011 způsobena škoda popsanými nedostatky. Zastupitelstvo ukládá pracovníkům
úřadu nápravná opatření k odstranění chyb.
2. Vyhlášení výběrového řízení na akci: Oprava komínů v čp. 226 v předpokládané ceně
200000 Kč bez DPH. Jediným kritériem je nabídková cena. Termín pro podání
nabídky je stanoven na 8.8.2012 v 17 hodin.
3. Vyhlášení výběrového řízení na akci: Zhotovení LHP Borovnice v předpokládané
ceně 60000 Kč bez DPH. Jediným kritériem je nabídková cena. Termín pro podání
nabídky je stanoven na 8.8.2012 v 17 hodin.
4. Navýšení těžby o 400 m3 a podání příslušných žádostí na příslušná úřední místa.
5. Podat s příslušnou žádostí o dotaci i žádost o poskytnutí úvěru ve výši do 3 milionů
korun.
6. Vyhlášení výběrového řízení na akci: Výměna 1 ks okna v čp. 72 v předpokládané
ceně 10000 Kč bez DPH. Jediným kritériem je nabídková cena. Termín pro podání
nabídky je stanoven na 8.8.2012 v 17 hodin.
7. Zřízení živnostenského oprávnění na živnost volnou velkoobchod a maloobchod.
Obecní zastupitelstvo ukládá:
o Úkol: Řádně provádět inventury.
o Termín: Trvalý
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
o Úkol: Řádně provádět proúčtování opravných položek
o Termín: Trvalý
o Zodpovídá: účetní OÚ
o Úkol: Provést pomístní opravy komunikací
o Termín: Do 30.8.2012
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
o Úkol: Provést výběr laviček, schválit a objednat.
o Termín: 31.7.2012
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák, Martin Kühnel
Ondřej Lejdar v.r.
místostarosta
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Ing. Josef Bušák v.r.
starosta obce

Strana 5

