Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

21.6.2013

Přítomní členové zastupitelstva:

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

Omluveni:

Ostatní přítomní: viz prezenční listina přítomných
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Úvod
Zpráva kontrolního výboru-plnění úkolů z minulého zasedání
Závěrečný účet za rok 2012.
Účetní uzávěrka Obce Borovnice za rok 2012
Účetní uzávěrka Mateřské školy Borovnice za rok 2012
Rozpočtové změny č. 2 rozpočtu na rok 2013
Převod akcií
Diskuse
Závěr

K bodu 1)
Konstatuji, že počet přítomných zastupitelů je 5, (Pavel Votoček, Martin Vočka 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 21.6.2013
Pokladna
16515
Pokladna HČ
15701
Běžný účet
89461
Běžný účet ČNB
308829
Běžný účet HČ
327587
Běžný účet FRB
69145
Běžný účet dotace
419
Účet sbírka ČSOB 988
Účet stav. Spoř.
5.147.377
CČ:10.000.000 Kč
Celkem
5.976.022 Kč
Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva dne
17.5.2013
K zápisu ze zasedání nebyly předneseny námitky a ověřovatelé zápisu zápis řádně potvrdili
svými podpisy. Zápis ze zasedání dne 17.5.2013 je tedy schválený.
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Ad1) Závěrečný účet hospodaření obce byl zveřejněn 31.5.2013 na úřední desce včetně
elektronické úřední desky.
Ad2) Zpravodaj nebyl vydán.
Ad3) Smlouvy na dotace se sdruženími byly sepsány.
Ad4) Na řešení situace na komunikaci ke křížku byl kontaktován Ing. Drahomír Ježek, který
bude projekčně stav přejezdu řešit. Zároveň s ním byla dohodnuta i spolupráce na zpracování
projektu na rekonstrukci (výstavbu) cesty od OÚ k obchodu.
Ad5) Kalkulaci provozních nákladů má zpracovánu k žádosti o dotaci společnost ERV, která
nám ji poskytne. Informace bude zveřejněna ve zpravodaji.
Ostatní úkoly zatím nebyly splněny a budou kontrolovány na příštím zasedání zastupitelstva
N: Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení ze zasedání
obecního zastupitelstva dne 17.5.2013.
K bodu 3)
Závěrečný účet hospodaření byl sestaven a předložen zastupitelům obce k prostudování.
Závěrečný účet byl zveřejněn na úřední desce v termínu do 31.5.2013 do 16.6.2013 včetně
úřední desky umožňující vzdálený přístup. Obec Borovnice hospodařila v roce 2012
s přebytkem 182.085 Kč v hlavní činnosti a se ztrátou 90.401 Kč v hospodářské činnosti.
Mateřská škola Borovnice hospodařila s přebytkem 8441 Kč v hlavní činnosti a s přebytkem
3746 Kč v hospodářské činnosti.
Hospodaření bylo kontrolováno auditorem, při kontrole nebyly zjištěny závady.
N: Zastupitelstvo schvaluje Závěrečný účet za rok 2012 a souhlasí s celoročním
hospodařením obce za rok 2012 bez připomínek.
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 4)
Dle novely zákona o účetnictví zastupitelstvo obce projednává účetní uzávěrku za rok 2012.
Součástí účetní uzávěrky je rozvaha, příloha, výkaz zisku a ztrát, zpráva auditora,
inventarizační soupisy.
Obecní zastupitelstvo tyto součásti prostudovalo a konstatuje, že schvaluje účetní uzávěrku
Obce Borovnice za rok 2012
N: Zastupitelstvo schvaluje účetní uzávěrku Obce Borovnice za rok 2012. Kladný
hospodářský výsledek bude použit na financování investičních akcí v roce 2013.
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 5)
Dle novely zákona o účetnictví zastupitelstvo obce projednává účetní uzávěrku příspěvkové
organizace za rok 2012. Součástí účetní uzávěrky je rozvaha, příloha, výkaz zisku a ztrát,
zpráva o interním auditu.
Obecní zastupitelstvo tyto součásti prostudovalo a konstatuje, že schvaluje účetní uzávěrku
příspěvkové organizace Mateřská škola Borovnice za rok 2012
N: Zastupitelstvo schvaluje účetní uzávěrku příspěvkové organizace Mateřská škola
Borovnice za rok 2012. Kladný hospodářský výsledek zůstane příjmem PO pro krytí potřeb
v roce 2013 a nebude vrácen do rozpočtu obce.
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 6)
Návrh rozpočtových změn č. 2 rozpočtu na rok 2013
OddílPopis
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Částka v Kč

paragraf
Příjmy
231-14
231-14

Dotace zalesňování SZIF – ČR
Dotace zalesňování SZIF – EU

+32284,85
+129139,36

Výdaje
6171-5341

Převod dotace na HČ

+161424,21

N: Zastupitelstvo schvaluje změny rozpočtu č. 2 na rok 2013.
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 7)
Při provádění inventarizace byl zjištěn inventurní rozdíl spočívající v chybějících akciích
Hasičské vzájemné pojišťovny a.s. Na základě zjištění od Hasičské vzájemné pojišťovny bylo
zjištěno, že držitelem 2 ks akcií nebyla Obec Borovnice, ale SDH Borovnice a to od roku
1993. Nepodařilo se zjistit od jakého data figuruje v účetnictví obce tento záznam. Listinné
akcie byly uloženy v kanceláři OÚ. Poté došlo k jejich zaknihování, kdy byly zaknihovány na
SDH Borovnice dle původní smlouvy. Řešením této situace, kdy Obec má v účetní evidenci
akcie, které jí nepatří je darování akcií SDH Borovnice.
N: Zastupitelstvo schvaluje darování 2 ks akcií Hasičské vzájemné pojišťovny a.s. SDH
Borovnice, IČ 71219943.
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 8)
Diskuse:
 Je hezké, že obec dostane dotaci na kanalizaci, jak je zajištěno financování ze strany
obce, jaké jsou podmínky. Již mnohokrát jsme v médiích viděli konec takovýchto projektů
u malých obcí, kdy zbyl jen jeden velký dluh.
o Zveřejněné částky jsou pouze teoretickou rovinou, ke které by se v optimální
variantě měla realizace blížit. Jisté je to, že by dluhová služba obce neměla
překročit 30%. Zjednodušeně to znamená, že v případě příjmů obce za rok 5
mil. Kč, úvěru 15 mil. se splatností 10 let a 1,2% úrokem je dluhová služba
rovna 30%. Z výše uvedeného příkladu je zřejmé, že výše úvěru pro obec je
omezena. Nemělo by tedy dojít k předlužení obce. Celková výše nákladů
v našem případě vzejde z výběrového řízení. Poté bude nutné velmi rychle
vyhodnotit situaci a rozhodnout, zda je možné na tuto akci získat potřebné
finanční prostředky.
o Úkol: Bez úkolu.
o Termín: --o Zodpovídá: --

Dotace je zcela jistě vázaná na stavební povolení na akci, máme platné povolení a pokud
ano není jen jedno na vodovod a kanalizaci? Jak se bude postupovat v případě, že
budeme mít jen kanalizaci, jak bude probíhat kolaudace.
o Platné stavební povolení má obec k dispozici, kolaudace bude provedena jen
na kanalizaci. Vše ale ještě nechám potvrdit na příslušném vodoprávním úřadě.
o Úkol: Zjistit jak bude probíhat kolaudace na vodoprávním úřadě, v případě
kolaudace jen kanalizace.
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o Termín: 26.7.2013
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák


Obec provozuje některé mechanizační služby a také půjčuje některá ze svých zařízení,
bylo by dobré zveřejnit ceník na tyto služby, aby nedocházelo k dezinformacím.
o Zveřejnění ceníku je jistě dobrý nápad, který budeme urychleně realizovat.
o Úkol: Zveřejnit na internetových stránkách ceník poskytovaných služeb a
pronájmů zařízení.
o Termín: do 26. 7.2013
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák

K bodu 14)
Závěr. Příští pravidelné zasedání se bude konat 26.7.2013 od 18 hodin na OÚ v Borovnici
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Počet stran zápisu 4
Počet stran usnesení 1
Ostatní přílohy 44
Martin Kühnel v.r.
Květa Štilcová v.r.
Zapsal dne 21.6.2013
Ing. Josef Bušák v.r.
starosta obce
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Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

21.6.2013

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Závěrečný účet za rok 2012 a souhlasí s celoročním hospodařením obce za rok 2012
bez připomínek.
2. Účetní uzávěrku Obce Borovnice za rok 2012. Kladný hospodářský výsledek bude
použit na financování investičních akcí v roce 2013.
3. Účetní uzávěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Borovnice za rok 2012.
Kladný hospodářský výsledek zůstane příjmem PO pro krytí potřeb v roce 2013 a
nebude vrácen do rozpočtu obce.
4. Změny rozpočtu č. 2 na rok 2013.
5. Darování 2 ks akcií Hasičské vzájemné pojišťovny a.s. SDH Borovnice, IČ 71219943.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva dne
17.5.2013.
Obecní zastupitelstvo ukládá:
o Úkol: Zjistit jak bude probíhat kolaudace na vodoprávním úřadě, v případě
kolaudace jen kanalizace.
o Termín: Do 26.7.2013
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
o Úkol: Zveřejnit na internetových stránkách ceník poskytovaných služeb a
pronájmů zařízení.
o Termín: Do 26.7.2013
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
Ondřej Lejdar v.r.
místostarosta
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