Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

5.10.2012

Přítomní členové zastupitelstva:

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

Omluveni:

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

Úvod
Příprava nových vyhlášek.
Pronájem hrobového místa
Výběrové řízení na Vložkování komínů v čp. 226
Výběrové řízení na Výměnu okna v bytě v hasičárně
Výběrové řízení na Zpracování LHP LHC Borovnice
Diskuse
Závěr

K bodu 1)
Konstatuji, že počet přítomných zastupitelů je 4, (Martin Vočka, Ing. Lucie Bartošová a
Martin Kühnel se omluvili) zasedání je tedy usnášeníschopné.
Jako ověřovatele zápisu navrhuji paní Květu Štilcovou a pana Pavla Votočka.
H: Návrh byl schválen 4 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 4 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 1)
Stav Obecních financí k 30.9.2012
Pokladna
6639
Pokladna HČ
1389
Běžný účet
298807
Běžný účet HČ
110421
Běžný účet FRB
26412
Běžný účet dotace
1138
Úvěr KB
splaceno
Účet stav. Spoř.
5.096.743
CČ:10.000.000 Kč
Celkem
5.541.549 Kč
K zápisu ze zasedání nebyly předneseny námitky a ověřovatelé zápisu zápis řádně potvrdili
svými podpisy. Zápis ze zasedání dne 24.8.2012 je tedy schválený.
K bodu 2)
Zastupitelstvu byly předloženy následující návrhy vyhlášek
Vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku ze psů
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Zastupitelstvo se shodlo na tom, že v návrhu bude změněna sazba poplatku za psa a to na
stejnou úroveň pro běžné poplatníky i pro důchodce a to na 200 Kč za jednoho psa a 300 Kč
za psa dalšího.
Vyhláška č. 2/2012 o místním poplatku z ubytovací kapacity
Zastupitelstvo návrh prodiskutovalo a usneslo se na tom, že tento poplatek na území obce
zaveden nebude.
Vyhláška č. 3/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Zastupitelstvo návrh podpořilo, bez připomínek. Z důvodu zamítnutí návrhu vyhlášky č.
2/2012 dojde k přečíslování, vyhláška bude mít číslo 2/2012
Vyhláška č. 4/2012 o místním poplatku ze vstupného
Zastupitelstvo návrh podpořilo, bez připomínek. Z důvodu zamítnutí návrhu vyhlášky č.
2/2012 dojde k přečíslování, vyhláška bude mít číslo 3/2012
Vyhláška č. 5/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo návrh podpořilo, bez připomínek. Z důvodu zamítnutí návrhu vyhlášky č.
2/2012 dojde k přečíslování, vyhláška bude mít číslo 4/2012
N: Zastupitelstvo bere na vědomí znění vyhlášek a před odesláním vyhlášek na odbor
kontroly MVČR požaduje doplnění návrhů dle výše uvedených změn.
Ú:Odeslat návrhy vyhlášek na odbor kontroly MVČR. Z:Starosta T: do 30.10.2012
K bodu 3)
Pronájem hrobového místa. Dle zákona o pohřebnictví se skládá z nájmu a služeb
poskytovaných s nájmem. V následující tabulce je odhad nákladů spojených s provozováním
hřbitova.
Pronájem kontejnerů
Vodné
Údržba zeleně (tuje)
Údržba osvětlení
Údržba laviček
Údržba kropiček
Zimní prohrnování
Údžba oplocení

1
20
1
1
1
1
20
1

2996
12
1000
1000
1000
100
150
1000
Celkem za rok
Plocha hrobů
Plocha hřbitova
Cena služeb na 1 m2
Cena služeb na 1 m2 hrobu

2996
240
1000
1000
1000
100
3000
1000
22648
231
2162
10,47548566
98,04329004

Cena za pronájem 1 m2 a rok je navržena na 10 Kč a cena za služby na 10 Kč za 1 m2 a rok.
Plocha hrobů bude změřena a s každým nájemcem bude sepsána nájemní smlouva na
pronájem na 5 let. V případě pohřbívání bude smlouva prodloužena na 10 let.
N: Zastupitelstvo schvaluje výši pronájmu hrobového místa na 10 Kč za 1 m2 a rok a 10 Kč
za 1 m2 a rok za poskytované služby včetně DPH.
H: Návrh byl schválen 4 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
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N: Zastupitelstvo schvaluje návrh znění nájemní smlouvy na pronájem hrobového místa.
H: Návrh byl schválen 4 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 4)
Zastupitelstvo projednalo zprávu komise pro posouzení nabídek a rozhodlo, že zakázku na
vložkování komínů v čp. 226 získává firma Pavel Šabata, IČ 76172473.
N: Zastupitelstvo schvaluje jako dodavatele vložkování komínů v čp. 226 firmu Pavel
Šabata, Martinice v Krkonoších čp. 81, IČ 76172473 a pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy o dílo.
H: Návrh byl schválen 4 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 5)
Zastupitelstvo projednalo zprávu komise pro posouzení nabídek a rozhodlo, že zakázku na
výměnu okna v hasičárně – byt získává firma A-OKNA s.r.o. Tišnovská 47, Kuřim, IČ
25501461.
N: Zastupitelstvo schvaluje jako dodavatele pro výměnu okna v hasičárně – byt firmu AOKNA s.r.o., Tišnovská 47, Kuřim, IČ 25501461 a pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy o dílo.
H: Návrh byl schválen 4 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 6)
Zastupitelstvo projednalo zprávu komise pro posouzení nabídek a rozhodlo, že zakázku na
zpracování LHP LHC Borovnice získává firma Ing. Vladimír Flídr ING-FOREST, IČ
87560437.
N: Zastupitelstvo schvaluje jako dodavatele pro zpracování LHP LHC Borovnice firmu Ing.
Vladimír Flídr ING-FOREST, Kotkova 988, Dvůr Králové nad Labem, IČ 87560437 a
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo.
H: Návrh byl schválen 4 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 7)
Diskuse:
 Při vysypávání popelnic se posádka popelářských vozů chová k popelnicím tak, že
dochází k jejich poškození. Nebylo by možné s tím něco udělat
o
o
o
o


Celou záležitost projednáme se zástupcem svozové firmy.
Úkol: Projednat poškozování popelnic se zástupcem svozové firmy.
Termín: Do 30.11.2012
Zodpovídá: Ing. Josef Bušák

Blíží se zima a bude zavřená voda, jak zabezpečíte možnost čerpání vody v zimním
období?
o Tuto věc budeme muset řešit, současná praxe čerpání vody v prostorách
úklidové komory je nevyhovující.
o Úkol: Vyřešit možnost čerpání vody na OÚ pro veřejnost v zimních měsících.
o Termín: 30.11.2012
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák, Ondřej Lejdar



Pálení odpadu u paní Homolkové, jak to řešíte, situace je neúnosná.
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o Tuto věc jsme řešili domluvou na místě, kde nám paní Homolkovou byla
slíbena náprava. Pokud se bude tato záležitost opakovat bude s paní
Homolkovou zahájeno správní řízení.
o Úkol: Monitorovat situaci s pálením odpadů (plastů)
o Termín: trvalý
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák, Martin Vočka


Na minulém zasedání bylo zveřejněno, že návrh prostranství před OÚ zpracoval Ing.
Stratil, bylo by možné návrh zveřejnit na webových stránkách.
o
o
o
o



Řešení navržené panem Ing. Stratilem neskenujeme a zveřejníme na stránkách.
Úkol: Zveřejnit řešení prostranství před OÚ na webových stránkách.
Termín: 31.10.2012
Zodpovídá: Ing. Josef Bušák

Vyřešit podmáčení cesty a její stav u čp. 222.
o
o
o
o

Svoláme jednání za účasti sousedních vlastníků cesty.
Úkol: Svolat jednání o vyřešení podmáčení cesty p.p.č. 1449/1
Termín: 11.10.2012
Zodpovídá: Ing. Josef Bušák

K bodu 8)
Závěr. Příští pravidelné zasedání se bude konat 9.11.2012 od 18 hodin na OÚ v Borovnici
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Počet stran zápisu 4
Počet stran usnesení 1
Ostatní přílohy 8
Pavel Votoček v.r.
Květa Štilcová v.r.
Zapsal dne 5.10.2012
Ing. Josef Bušák v.r.
starosta obce
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Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

5.10.2012

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Výši pronájmu hrobového místa na 10 Kč za 1 m2 a rok a 10 Kč za 1 m2 a rok za
poskytované služby včetně DPH.
2. Návrh znění nájemní smlouvy na pronájem hrobového místa
3. Dodavatele na akci vložkování komínů v čp. 226 firmu Pavel Šabata, Martinice
v Krkonoších čp. 81, IČ 76172473 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo.
4. Dodavatele na akci výměna okna v hasičárně – byt firmu A-OKNA s.r.o., Tišnovská
47, Kuřim, IČ 25501461 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo.
5. Dodavatele na akci Zpracování LHP LHC Borovnice firmu Ing. Vladimír Flídr INGFOREST, Kotkova 988, Dvůr Králové nad Labem, IČ 87560437 a pověřuje starostu
obce podpisem smlouvy o dílo.
Obecní zastupitelstvo ukládá:
o Úkol: Odeslat návrhy vyhlášek na odbor kontroly MVČR
o Termín: Do 30.10.2012
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
o Úkol: Projednat poškozování popelnic se zástupcem svozové firmy.
o Termín: Do 30.11.2012
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
o Úkol: Vyřešit možnost čerpání vody na OÚ pro veřejnost v zimních měsících.
o Termín: 30.11.2012
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák, Ondřej Lejdar
o Úkol: Monitorovat situaci s pálením odpadů (plastů)
o Termín: trvalý
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák, Martin Vočka
o Úkol: Zveřejnit řešení prostranství před OÚ na webových stránkách.
o Termín: 31.10.2012
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
o Úkol: Svolat jednání o vyřešení podmáčení cesty p.p.č. 1449/1
o Termín: 11.10.2012
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
Ondřej Lejdar v.r.
místostarosta
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