Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

9.10.2014

Přítomní členové zastupitelstva:

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

Omluveni:

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

Úvod
Změny rozpočtu č. 4
Příspěvek Mateřské škole, Borovnice
Shrnutí volebního období, poděkování zastupitelům
Závěr

K bodu 1)
Konstatuji, že počet přítomných zastupitelů je 6 (Martin Kühnel se omluvil) zasedání je tedy
usnášeníschopné.
Jako ověřovatele zápisu navrhuji pana Pavla Votočka a paní Květu Štilcovou.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
Předsedající p řednesl 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 9.10.2014
Pokladna
23835
Pokladna HČ
41581
Běžný účet
616185
Běžný účet ČNB
4552347
Běžný účet HČ
630443
Běžný účet FRB
235536
Účet sbírka ČSOB 31533
Celkem

6.131.460 Kč

K bodu 2)
Návrh rozpočtových změn č. 4 rozpočtu na rok 2014
Oddílparagraf
Příjmy
1112
Výdaje
1031-5021

Popis

Částka v Kč

Daň z příjmu FO ze samostatné činnosti

+40000

Lesní činnost - brigádníci

+20000
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3111-5336
Příspěvek M Š Borovnice
+76400
3511-6121
Ambulantní péče
-56400
N: Zastupitelstvo schvaluje změny č. 4 rozpočtu na rok 2014.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 3)
Je zde žádost o navýšení rozpočtu Mateřské školy o 56400 Kč, tato částka byla vyplacena
jako odstupné pro končící učitelku. Bohužel bylo o částku požádáno na KÚ až v lednu 2014 a
ta tedy nebyla do mzdových prostředků zařazena, resp. se o tuto částku zkrátil rozpočet na
letošní školní rok 2014/2015.
Další žádostí je příspěvek ve výši 20000 Kč na zakoupení nové škrabky na brambory,
stávající škrabka je již v takovém stavu, že oprava by byla neekonomická.
V rozpočtu to znamená navýšení pol. 3111-5336 o 76400 Kč, snížení výdajové pol. 35116121 o 56400 a navýšení příjmové u Daně z příjmů FO o celkem 40000 Kč.
N: Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 76400 Kč PO Mateřská škola,
Borovnice. Zastupitelstvo schvaluje provedení příslušné změny rozpočtu a začlenění této
změny do změny rozpočtu č. 4.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 4)
Volební období započalo na podzim 2010. Začal bych tím, co se nepodařilo:
1. Nepodařilo se nám vydávat Bojovnický zpravodaj tak, aby byl
důležitým informačním nástrojem pro veřejnost.
2. Nepodařilo se nám zajišťovat plnou obsazenost zastupitelů při
jednání zastupitelstva
3. Nepodařilo se vyřešit problematiku praktického lékaře a jeho
ordinování v obci.
4. Nepodařilo se zajistit obci územní plán.
5. Nepodařilo se provést úpravu plochy před OÚ
6. Nepodařilo se řádně aktualizovat webové stránky obce.
7. Nepodařilo se dokončit opravy čp. 188
8. Nepodařilo se vytvořit některé komunikace jako bezprašné.
9. Nepovedlo se získat prostředky na dostavbu větrného mlýna
Za volební období se na výdajích vydalo celkem 20.993.244 Kč a na příjmech získalo
22.518.574 Kč. Za volební období klesl počet obyvatel o 49.
V obci se povedlo i pár dobrých věcí, ale ty není třeba zmiňovat jsou tak nějak samozřejmé.
Ke konci volebního období byla zahájena prozatím asi největší stavba v Borovnici, která bude
ukončena v létě roku příštího a tou je výstavba kanalizace, se kterou by měla jít ruku v ruce i
výstavba vodovodu. Následující rok nás čeká další téměř stejně velká akce, kterou je obnova
rozvodů NN v celé obci.
Chtěl bych touto formou poděkovat všem zastupitelům za jejich práci, kterou během
čtyřletého období odvedli.
H:Zastupitelstvo bere zprávu na vědomí.
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K bodu 5)
Diskuse:
 V obci se nachází velké množství sloupů Telekomu, jsou nepoužívané, co s nimi.
o
o
o
o


Vzneseme dotaz, jak tuto situaci řešit
Úkol: Napsat na O2 žádost o likvidaci sloupů po vedení.
Termín: do 31.12.2014
Zodpovídá: starosta

V některých obcích lze zamezit nákladní dopravě, proč to nejde v Borovnici.
o Zjistit potřebné informace a případně požádat o omezení transitu nákladní
dopravy.
o Úkol: Zjistit potřebné informace o omezení tranzitu nákladní dopravy a
případně požádat o omezení.
o Termín: do 30.11.2014
o Zodpovídá: starosta

K bodu 14)
Závěr. Příští zasedání zastupitelstva bude ustavující zasedání a bude se konat pravděpodobně
začátkem listopadu.
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Počet stran zápisu 3
Počet stran usnesení 1
Ostatní přílohy 0
Pavel Votoček v.r.
Květa Štilcová v.r.
Zapsal dne 9.10.2014
Ing. Josef Bušák v.r.
starosta obce
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Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

9.10.2014

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Změnu rozpočtu č. 4 na rok 2014
2. Poskytnutí příspěvku ve výši 76400 Kč PO Mateřská škola, Borovnice
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti zastupitelstva za volební období.
Obecní zastupitelstvo ukládá:
o Úkol: Napsat na O2 žádost o likvidaci sloupů telefonního vedení.
o Termín: Do 31.12.2014
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
o Úkol: Zjistit potřebné informace o omezení tranzitu nákladní dopravy a
případně požádat o omezení.
o Termín: Do 30.11.2014
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák

Ondřej Lejdar v.r.
místostarosta
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