Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

21.11.2014

Přítomní členové zastupitelstva:

Květa Štilcová, Pavel Votoček, Ing. Josef Bušák, Karel
Novák, Miroslav Pilař, Hana Votočková
Ondřej Lejdar,

Omluveni:

Ostatní přítomní: viz prezenční listina přítomných
Program:
1) Úvod
2) Zpráva o plnění usnesení
3) Změny rozpočtu č. 5
4) Příprava rozpočtu na rok 2015
5) Příprava rozpočtového výhledu na roky 2016-2020
6) Kulturní akce do konce roku
7) Provedení inventarizace
8) Informace o realizaci Kanalizace a ČOV
9) Zřízení věcného břemene
10) Diskuse
11) Závěr
K bodu 1)
Konstatuji, že počet přítomných zastupitelů je 6 zasedání je tedy usnášeníschopné.
Jako ověřovatele zápisu navrhuji pana Karla Nováka a paní Květu Štilcovou.
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 21.11.2014
Pokladna
-15549
Pokladna HČ
34424
Běžný účet
709849
Běžný účet ČNB
6186151
Běžný účet HČ
946254
Běžný účet FRB
236708
Účet sbírka ČSOB 34424
Celkem

8.132.261 Kč

K bodu 2)
Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva z 26.6.2014,
5.9.2014, 9.10.2014 a 31.10.2014
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K zápisům ze zasedání nebyly předneseny námitky a ověřovatelé zápisu zápisy řádně
potvrdili svými podpisy. Zápisy ze zasedání dne 26.6.2014, 5.9.2014, 9.10.2014 a 31.10.2014
jsou řádně schválené.
Kontrola plnění usnesení za rok 2014:
26.6.
Ad 1) Proces jmenování nové ředitelky MŠ byl dokončen včetně souvisejících úkonů vůči
státní správě.
Ad 2) Výpověď stavebního spoření byla podána a byl domluven dřívější termín připsání
prostředků na účet obce, který se podařilo dodržet.
5.9.
Ad1) Požadavky na řešení dopravní situace byly na kontrolním dnu předneseny. Pro příští rok
se uvažuje s částečnou uzavírkou silnice a to pro nákladní vozidla.
9.10.
Ad1) Sloupy telefonního vedení byly ve spodní části obce zlikvidovány.
Ad2) Úkol trvá
31.10.
Ad 1) Návrh rozpočtu je připraven pro zveřejnění, viz podklady pro dnešní zasedání.
Ad 2) Úkol bude kontrolován na dnešním zasedání.
N: Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení ze zasedání
obecního zastupitelstva od 26.6. 2014.
K bodu 3)
Návrh rozpočtových změn č. 5 rozpočtu na rok 2014
Oddílparagraf
Příjmy
4111
4213
4216
4213
4213
8123
Výdaje
6115-5021
6115-5175
6115-5173
6115-5169
6115-5139
6115-5179
2321-6121

Popis

Částka v Kč

Dotace na volby OZ+senát
Oprava položky – dotace kanalizace EU
Oprava položky – dotace kanalizace EU
Oprava položky – dotace kanalizace ČR
Oprava položky – dotace kanalizace ČR
Půjčka SFŽP

+27000
-5103333,07
+5103333,07
-300196,06
+300196,06
+600392,14

Odměny – volby
Občerstvení – volby
Cestovné – volby
Servis PC – volby
Kancelářské potřeby – volby
Ostatní výdaje – vratka
Výstavba kanalizace

+16598
+1600
+1070
+4029
+651
+3051,7
-5103333,07
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2321-6121
Výstavba kanalizace
+4803137,01
2321-6121
Výstavba kanalizace
+300196,06
2321-6121
Výstavba kanalizace
+600392,14
N: Zastupitelstvo schvaluje změny č. 5 rozpočtu na rok 2014.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se zdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 4)
Návrh rozpočtu počítá s realizací vodovodu a dokončení realizace kanalizace. U vodovodu je
brána v potaz i úprava zdroje u kravína. Rozpočet počítá i se zahájením splácení úvěru ke
konci roku. Návrh rozpočtu je silně deficitní. Rozpočet uvažuje rezervu na kanalizaci ve výši
cca 4 mil. Kč, která nemusí být vyčerpána. Zároveň také není jasná výše rozpočtových
přebytků z minulých let, která bude záviset na čerpání prostředků na stavbu v letošním roce.
Rozpočet rovněž uvažuje čerpání dotace na vodovod, která však doposud není podložena
rozhodnutím ani smlouvou. Tyto prostředky budou upřesněny do doby schválení rozpočtu.
Návrh rozpočtu je řešen v souladu s rozpočtovým výhledem na období 2014 – 2018.
Ú: Zveřejnit návrh rozpočtu na úřední desce OÚ včetně elektronické úřední desky
umožňující dálkový přístup. T:24.11.2014 Z:starosta obce
Ú: Projednat návrh rozpočtu ve finančním výboru. T:18.12.2014 z: předseda finančního
výboru
K bodu 5)
Návrh rozpočtového výhledu na roky 2016 – 2020 počítá především se splácením
poskytnutých úvěrů. Dále již zohledňuje příjmy a výdaje z provozování vodovodu a
kanalizace. Rozpočtový výhled vytváří potřebný přebytek pro řešení dalších potřeb obce.
Na výhledu bude ještě nutné pracovat, jeho finální podoba bude předložena během příštího
roku.
K bodu 6)
První kulturní akcí by mělo být rozsvěcení vánočního stromu a zahájení adventu a to v pátek
28.11.2014. Akce by měla být koncipována ve stejném duchu jako v minulých letech.
Náklady se předpokládají ve výši do 3000 Kč.
Další kulturní akcí bude vánoční koncert a to v sobotu 27.12.2014. Náklady se předpokládají
ve výši do 3000 Kč
N: Zastupitelstvo schvaluje pořádání kulturních akcí do konce roku. Čerpání prostředků na
akce je v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2014
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se zdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
Ad 7)
Viz samostatná příloha k provedení inventarizace. Plán inventarizace na rok 2014.
N: Zastupitelstvo schvaluje plán inventur na rok 2014.
H: Návrh usnesení byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 8)
V současné době se dokončují práce na kanalizaci v tělese silnice 3.tř., kde bude položeno
potrubí ve vyfrézovaných úsecích. Další práce v silnici budou probíhat až v příštím roce.
Dokončuje se pospojení jednotlivých částí kanalizace. Během prosince bude probíhat
výstavba kanalizace na obecních komunikacích a to směrem od ČOV. Na ČOV byla usazena
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část technologie, byl zbudován v hrubé stavbě obslužný objekt. V současné době probíhá jeho
zastřešení. Kromě čerpací stanice u Kühnelových jsou čerpací stanice osazeny. Co se týká
financování tak jsme podali zatím jednu žádost o proplacení a další je připravována.
Co se týká vodovodu, tak včera 20.11.2014 vypršela lhůta pro podání námitek k výběrovému
řízení a proto byla dnes uzavřena smlouva o dílo. Do 28.11.2014 máme za povinnost podat
všechny podklady na Ministerstvo zemědělství, které bude následně rozhodovat o poskytnutí
dotace.
N: Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o průběhu prací na kanalizaci a vodovodu.
K bodu 9)
Zastupitelstvo schválilo prodej p.p.č. 88 p. Müllerovi a to včetně zřízení věcného břemene.
Dle úpravy NOZ bude věcné břemeno inženýrské sítě zřízeno jako vlastníkova služebnost.
N: Zastupitelstvo schvaluje zřízení věcného břemene vedení inženýrské sítě dle GP 348265/2014 jako vlastníkovu služebnost.
K bodu 10)
Diskuse:
• Po realizaci kanalizace a vodovodu bude obec zadlužená, bude na to, aby se svítilo, aby
se opravovali cesty?
o Dle připravovaného rozpočtového výhledu by i v době splácení měla obci
zbývat rezerva zhruba 800 – 900 tisíc korun každý rok a to po započtení
základní výdajů. Z těchto peněz bude možné byť jen omezeně realizovat menší
investiční akce.
o Úkol: --o Termín: --o Zodpovídá: --K bodu 11)
Závěr: Příští zasedání zastupitelstva obce se bude konat v prosinci 2014.
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Počet stran zápisu 4
Počet stran usnesení 1
Ostatní přílohy 6
Květa Štilcová v.r.
Karel Novák v.r.
Zapsal dne 21.11.2014
Ing. Josef Bušák v.r.
starosta obce
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Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

21.11.2014

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Změny č. 5 rozpočtu na rok 2014
2. Pořádání kulturních akcí do konce roku- Rozsvěcení vánočního stromu a Vánoční
koncert. Čerpání prostředků na akce je v souladu se schváleným rozpočtem na rok
2014.
3. Plán inventur na rok 2014.
4. Zřízení věcného břemene vedení inženýrské sítě dle GP 348-265/2014 jako
vlastníkovu služebnost.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva
od 26.6. 2014.
2. Zprávu o průběhu prací na kanalizaci a vodovodu.
Obecní zastupitelstvo ukládá:
o Úkol: Zveřejnit návrh rozpočtu na úřední desce
o Termín: do 24.11.2014
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
o Úkol: Projednat návrh rozpočtu ve finančním výboru
o Termín: Do 18.12.2014
o Zodpovídá: Hana Votočková

Pavel Votoček v.r.
místostarosta
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