Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

20.9.2013

Přítomní členové zastupitelstva:

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

Omluveni:

Ostatní přítomní: viz prezenční listina přítomných
Program:
1) Úvod
2) Zpráva kontrolního výboru-plnění úkolů z minulého zasedání
3) Rozpočtové změny č. 3 rozpočtu na rok 2013
4) Rozpočtové změny č. 4 rozpočtu na rok 2013
5) Rozpočtové změny č. 5 rozpočtu na rok 2013
6) Rozpočtový výhled na roky 2014 – 2018 a příprava rozpočtu na rok 2014
7) SMS Info
8) Nákup recyklátu na opravu komunikací.
9) Opravy komunikací – projekty
10) Zrušení účtu u KB a.s.
11) Záměr prodeje pozemku
12) Diskuse
13) Závěr
K bodu 1)
Konstatuji, že počet přítomných zastupitelů je 6, (Martin Kühnel se omluvil) zasedání je tedy
usnášeníschopné.
Jako ověřovatele zápisu navrhuji pana Martina Vočku a pana Pavla Votočka.
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 20.9.2013
Pokladna
-22453
Pokladna HČ
58151
Běžný účet
342526
Běžný účet ČNB
469871
Běžný účet HČ
325539
Běžný účet FRB
80828
Běžný účet dotace
149
Účet sbírka ČSOB 1184
Účet stav. Spoř.
5.147.377
CČ:10.000.000 Kč
Celkem
6.403.172 Kč
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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 21.6.2013 je tedy schválený.
17.5.2013
Ad2) Zpravodaj byl vydán.
Ad5) Kalkulaci provozních nákladů na kanalizaci byla zveřejněna ve Zpravodaji
21.6.2013
Ad1) Dle sdělení vodoprávního úřadu je kolaudace pouze kanalizace možná. Pokud budeme
chtít kolaudovat část vodovodu je to také možné s tím, že stavební povolení na zbytek
pozbývá platnosti.
Ad2) Ceník poskytovaných služeb a pronájmů zařízení je připraven pro zveřejnění ve
zpravodaji a na internetových stránkách obce.
K bodu 3)
Návrh rozpočtových změn č. 3 rozpočtu na rok 2013
Oddílparagraf
Příjmy
231-20
231-20
Výdaje
2212-5171
2321-6121
6171-5901
6171-6130

Popis

Částka v Kč

Výnosy z loteriíí
Bytové hospodářství - penále

+15000
+2000

Opravy cest
Kanalizace – projekt
Rezerva
Pozemky – nákup

+70000
+30000
-22860
-60140

N: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové změny č. 3 rozpočtu na rok 2013.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 4)
Návrh rozpočtových změn č. 4 rozpočtu na rok 2013
Oddílparagraf
Příjmy

Popis

Částka v Kč

Výdaje
1031-5011
Les – plat
+20000
1031-5021
Les- brigádníci
+5000
1031-5031
Les – SP
+5000
1031-5032
Les – ZP
+2000
3113-5321
Neinvestiční náklady na žáky
-32000
N: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové změny č. 4 rozpočtu na rok 2013.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
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K bodu 5)
Návrh rozpočtových změn č. 5 rozpočtu na rok 2013
Oddílparagraf
Příjmy

Popis

Částka v Kč

Výdaje
2212-5171
Cesty - opravy a udržování
+70000
2321-6121
Kanalizace – projekt
+30000
3611-5660
Půjčky z FRB
-100000
N: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové změny č. 5 rozpočtu na rok 2013.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 6)
Sumář rozpočtového výhledu - příjmy a výdaje

1
2
3
4

Třída 1 - Daňové příjmy
Třída 2 - Nedaňové příjmy
Třída 3 - Kapitálové příjmy
Třída 4 - Přijaté dotace

3559
817
30
19585

3498
817
30
19585

2016,
v tis.
Kč
3689
1014
30
60

5

Příjmy celkem
(ř.1+ř.2+ř.3+ř.4)

23991

23930

4793

6
7

Třída 5 - Běžné výdaje
Třída 6 - Kapitálové výdaje

3384,252 3384,252 3873,98 3904,98 3965,98
24985
27985
120
120
120

9

Výdaje celkem (ř.6+ř.7)

28369,25 31369,25 3993,98 4024,98 4085,98

10

Saldo: Příjmy - Výdaje
(ř.5-ř.9)

-4378,25 7439,252

11
12
13
14

Třída 8 - Financování
Úvěr
Splátka úvěru
Přebytky z minulých let

4378,252 7439,252
6670,127

ŘK

2014,

v tis. Kč

4378,252

2015,
v tis. Kč

2017,
v tis.
Kč
3689
1045
30
60

2018,
v tis.
Kč
3689
1106
30
60

4824

4885

0

0

0

799,02

799,02

799,02

769,125

Navržený rozpočtový výhled zohledňuje výstavbu kanalizace a vodovodu a následující
splácení úvěru. Návrh bude zveřejněn na úřední desce OÚ a schválen na příštím zasedání
zastupitelstva.
Zastupitelstvo zahajuje tvorbu rozpočtu na rok 2014. Je třeba získat požadavky od spolků,
zaměřit se na výsledky z inventarizace a rozpočet sestavit v souladu s rozpočtovým výhledem
a potřebami obce.
Ú: Zveřejnit na úřední desce návrh rozpočtového výhledu. Projednat ve finančním výboru
návrh rozpočtového výhledu.
Ú: Zajistit podklady od spolků a začlenit do tvorby rozpočtu důležité akce, které je potřeba
vykonat.
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K bodu 7)
Společnost Konzulta Brno a.s. nám nabízí systém zasílání SMS zpráv o důležitých
informacích pro občany. Aktivace služby stojí 4000 Kč, měsíční paušál 300 Kč v paušálu je
obsaženo 200 SMS, cena SMS nad limit 200 SMS je zpoplatněna částkou 0,99 Kč. SMS
zprávy jsou zasílány pouze registrovaným zájemcům. Registrace je bezplatná. Jedná se o
poměrně rychlou a účinnou formu informování obyvatelstva.
V projednávání bylo zkonstatováno, že stačí změnit tarif u telefonu starosty a SMS do všech
sítí máme zdarma. Občané se pak ke službě mohou přihlásit na OÚ a vše bude zdarma.
Nálady mohou totiž v případě služby SMS InfoKanál značně převýšit naše možnosti.
Pokud by se to nedalo technicky zvládnout a o službu byl velký zájem, je možné o InfoKanálu
ještě jednat.
N: Zastupitelstvo schvaluje objednání služby SMS InfoKanál.
H: Návrh nebyl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl pro.
K bodu 8)
Naskytla se nám možnost získání asfaltového recyklátu v množství cca 10-ti „tater“. Materiál
používáme především na opravy komunikací v intravilánu obce. Cena bude stanovena na
základě dohody. Recykláž by byl uložen u skladovací haly.
N: Zastupitelstvo souhlasí se zakoupením asfaltového recyklátu.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 9)
Ateliér AURUM s.r.o. zpracoval nabídku na zpracování projektové dokumentace na Opravu
místní komunikace „Ke křížku“ v prostoru železničního přejezdu. Cena dokumentace je
32300 Kč bez DPH.
Dále byla vypracována nabídka na dokumentaci na opravu zadní cesty od obchodu k OÚ.
Nabídková cena činí 44000 Kč bez DPH.
Ú: Zajistit další nabídky na zpracování projektové dokumentace.
K bodu 10)
Zavedením účtu u ČNB se stal dotační účet u KB a.s. nadbytečný bylo by proto vhodné ho
zrušit.
N: Zastupitelstvo souhlasí se zrušením účtu u KB a.s. č. 35-4046060277/0100
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 11)
Pan Michal Rendl podal žádost o prodej p.p.č. 89/41 o výměře 144 m2 vedené jako trvalý
travní porost. Jedná se o majetek, který obec nepotřebuje, proto navrhuji zveřejnit záměr
prodeje.
N: Zastupitelstvo souhlasí se zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 89/41 o výměře 144 m2.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 12)
Diskuse:
 Občané neví, co budou platit je potřeba jasně a konkrétně občanům sdělit, co je bude
kanalizace stát, aby na to vůbec měli. Většina lidí v obci vodu nepotřebuje, mají vlastní
studny. Výstavba kanalizace bude stát nejméně 2xtolik než bude ve smlouvě, díky
vícepracem. Jakou má obec záruku, že se lidé napojí?Informace ve Zpravodaji byly
nesrozumitelné.
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o Nebudeme zastírat, že občané nebudou nic platit. Budou si muset zaplatit
projektovou dokumentaci, přípojku a pak budou platit stočné. Výpočet
stočného upravuje zákon č. 274/2001 Sb, o vodovodech a kanalizacích.
Stanovit konkrétní částku bez provozních nákladů v současné době nelze.
Částky jsou teoretické a měli by korespondovat s výpočtem uvedeným ve
Zpravodaji. S tím, že většina lidí vodu nepotřebuje, ostře koresponduje
spotřeba vody u OÚ, kde se za 6 měsíců vytočilo 200 m3 vody. S tím, že cena
bude 2-násobná nelze souhlasit, nějaké vícepráce lze dodavateli uznat, ale
mělo by jich být minimální množství. Záruka, že se občané připojí neexistuje,
nicméně pokud kanalizace bude zrealizovaná věřím, že se většina nemovitostí
u kterých je to „technicky“ možné napojí. Co se týká informací ve Zpravodaji
je možné, aby kdokoliv zveřejnil svůj návrh a kalkulaci na řešení situace.
o Úkol: Bez úkolu.
o Termín: --o Zodpovídá: --

Obec vlastní spoustu pozemků, jak jsou využívány, jsou řádně pronajímány?
o Je možné, že existují pozemky ve vlastnictví obce, které pronajaty nejsou a
přitom je někdo užívá, celou záležitost prověříme.
o Úkol: Zjistit, využití pozemků a zajištění příslušných nájemních smluv.
Termín: 30.11.2013
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák, Martin Kühnel



Obec připravila příslušné projektové dokumentace na přípojky, kdy budou občané za
projekt platit.
o Do konce roku bychom rádi získali územní rozhodnutí na přípojky. S každým
zájemcem bude uzavřena smlouva, zájemce pak zaplatí cenu za projekt na
přípojky.
o Úkol: Sepsat se zájemci smlouvy na přípojky.
o Termín: do 15. 12.2013
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák, Ondřej Lejdar

K bodu 14)
Závěr. Příští pravidelné zasedání se bude konat 8.11.2013 od 18 hodin na OÚ v Borovnici
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Počet stran zápisu 5
Počet stran usnesení 1
Ostatní přílohy 4
Pavel Votoček v.r.
Martin Vočka v.r.
Zapsal dne 20.9.2013
Ing. Josef Bušák v.r.
starosta obce
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Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

20.9.2013

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Změny č. 3 rozpočtu na rok 2013
2. Změny č. 4 rozpočtu na rok 2013
3. Změny č. 5 rozpočtu na rok 2013
4. Nákup asfaltového recyklátu.
5. Zrušení účtu u KB a.s. č. 35-4046060277/0100
6. Záměr prodeje p.p.č. 89/41 o výměře 144 m2.
7. Darování 2 ks akcií Hasičské vzájemné pojišťovny a.s. SDH Borovnice, IČ 71219943.
Obecní zastupitelstvo neschvaluje:
1. Objednání služby SMS InfoKanál
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva dne
21.6.2013.
Obecní zastupitelstvo ukládá:
o Úkol: Zveřejnit návrh rozpočtového výhledu na roky 2014 - 2018.
o Termín: Do 15.10.2013
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
o Úkol: Projednat návrh rozpočtového výhledu ve finančním výboru.
o Termín: Do 30.9.2013
o Zodpovídá: Ing. Lucie Bartošová
o Úkol: Zajistit požadavky spolků, výborů a komisí pro tvorbu rozpočtu.
o Termín: Do 30.10.2013
o Zodpovídá: zastupitelé obce
o Úkol: Zajistit další nabídky na projektovou dokumentaci na komunikace.
o Termín: Do 30.11.2013
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
o Úkol: Zjistit využití pozemků a zajistit příslušné nájemní smlouvy.
o Termín: Do 30.11.2013
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák, Martin Kühnel
o Úkol: Sepsat se zájemci smlouvy na přípojky
o Termín: Do 15.12.2013
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
Ondřej Lejdar v.r.
místostarosta

BOR-TR/0685/2013
BOR-TR/0685/2013

Ing. Josef Bušák v.r.
starosta obce

Strana 6

