Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

25.5.2015

Přítomní členové zastupitelstva:

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

Omluveni:
Ostatní přítomní: viz prezenční listina přítomných
Program:
1) Úvod
2) Věcná břemena ČEZ, smlouva o právu provést stavbu¨
3) Kupní smlouva LČR
4) Dodatek č. 1 SFŽP
5) Dodatek smlouvy o dílo č. 4 Stavoka+Eurovia
6) Dodatek smlouvy o dílo č. 2 Stavoka
7) Smlouva o dílo na odborného zástupce a zhotovení kanalizačního řádu
8) Příprava Závěrečného účtu za rok 2014
9) Diskuse
10) Závěr
K bodu 1)
Konstatuji, že počet přítomných zastupitelů je 7 zasedání je tedy usnášeníschopné.
Jako ověřovatele zápisu navrhuji pana Karla Nováka a paní Květu Štilcovou.
H: Návrh byl schválen 7 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 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 1)
Stav Obecních financí k 25.5.2015
Pokladna
82970
Pokladna HČ
17990
Běžný účet
361542
Běžný účet ČNB
4260972
Běžný účet HČ
1545294
Běžný účet FRB
242310
Účet sbírka ČSOB 34730
Celkem

6.545 808 Kč

K bodu 2)
V rámci akce rekonstrukce sítě nn I. Etapa bude nutné některé přívodní vedení
k nemovitostem umístit do země. Pro vydání územního souhlasu, územního rozhodnutí je
třeba sepsat smlouvu o právu provést stavbu a zároveň smlouvu o smlouvě budoucí na
uzavření věcného břemene. Jedná se o smlouvy s firmou ČEZ Distribuce a.s.
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N: Zastupitelstvo schvaluje uzavření smluv o právu provést stavbu a smluv o smlouvě
budoucí na akci Rekonstrukce sítě nn. I. a II. Etapa.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 3)
V rámci změn vlastníků pozemků u LČR Obec Borovnice požádala o vyčlenění části
pozemku LČR užívaného jako cesta k domu paní Hankové. Pozemek byla oddělen a LČR ho
nabízí obci za cenu 11100 Kč.
N: Zastupitelstvo schvaluje nákup pozemku p.č. 845/2 o výměře 250 m2 za cenu 11100 Kč
od Lesů české republiky s.p. a pověřuje starostu obce podpisem příslušných smluv.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 4)
Při podpisu smlouvy na dotaci na kanalizaci byl ve smlouvě chybně uveden jiný model
provozování. Dodatek se SFŽP má tuto záležitost uvést na pravou míru. Tedy, že si obec nově
budovanou infrastrukturu bude provozovat sama.
N:Zastupitelstvo schvaluje uzavření Dodatku č. 1 se SFŽP a pověřuje starostu obce
podpisem příslušné smlouvy.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 5)
V rámci stavby byl proveden změnový list č. 4, který reaguje na opravu propustku u továrny.
Změna stavby je ohodnocena částkou 218615 Kč bez DPH. Tato částka také navyšuje cenu
zakázky a je součástí dodatku č. 4 SOD se sdružením firem Stavoka a.s. a Eurovia a.s.
N: Zastupitelstvo schvaluje uzavření Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo na kanalizaci se
sdružením firem Stavoka a.s. a Eurovia a.s. a pověřuje starostu obce podpisem příslušného
dodatku.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 6)
V rámci monitoringu podmínek MZe bylo nutné upravit přerozdělení nákladů na vodovod na
uznatelné a neuznatelné. Toto rozdělení nákladů řeší a popisuje Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo
s firmou Stavoka a.s.
N: Zastupitelstvo schvaluje uzavření dodatku č. 2 Smlouvy o dílo s firmou Stavoka a.s. a
zároveň pověřuje starostu obce podpisem příslušných smluv.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
Ad 7)
Aby mohla obec provozovat kanalizaci a vodovod, potřebuje odborného zástupce, který bude
uveden na povolení k provozování vydaném Krajským úřadem. Tuto službu nám nabídla
firma VODA CZ Service s.r.o. za cenu 12000 Kč bez DPH ročně. Další požadavek byl na
zhotovení kanalizačního řádu, který zhotoví za cenu 22900 Kč bez DPH.
N: Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou VODA CZ Service s.r.o. a
pověřuje starostu obce jejím podpisem
H: Návrh usnesení nebyl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl pro.
K bodu 8)
Pro zastupitelstvo je připraveno znění závěrečného účtu. Bude třeba ho zveřejnit na úřední
desce.
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Ú: Zveřejnit Závěrečný účet hospodaření za rok 2014 na úřední desce včetně elektronické
úřední desky umožňující dálkový přístup. Z: starosta T: ihned
K bodu 9)
Diskuse:
• Obec v minulém roce natírala mosty, které patří LČR neměla by za to dostat slevu na
pozemek?
o Nátěry mostků byly provedeny za účelem zlepšení vzhledu obce. Nicméně
tento návrh bude předmětem jednání s LČR.
o Úkol: --o Termín: --o Zodpovídá: --K bodu 10)
Závěr: Příští zasedání zastupitelstva obce se bude konat v červnu 2015.
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Počet stran zápisu 4
Počet stran usnesení 1
Ostatní přílohy 25
Květa Štilcová v.r.
Karel Novák v.r.
Zapsal dne 25.5.2015
Ing. Josef Bušák
starosta obce
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Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

25.5.2015

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Uzavření smluv o právu provést stavbu a smluv o smlouvě budoucí na akci
Rekonstrukce sítě nn. I. a II. Etapa s firmou ČEZ Distribuce a.s.
2. Nákup pozemku p.č. 845/2 o výměře 250 m2 za cenu 11100 Kč od Lesů české
republiky s.p. a pověřuje starostu obce podpisem příslušných smluv.
3. Uzavření Dodatku č. 1 se SFŽP a pověřuje starostu obce podpisem příslušné smlouvy.
4. Uzavření Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo na kanalizaci se sdružením firem Stavoka a.s. a
Eurovia a.s. a pověřuje starostu obce podpisem příslušného dodatku.
5. Uzavření dodatku č. 2 Smlouvy o dílo na vodovod s firmou Stavoka a.s. a zároveň
pověřuje starostu obce podpisem příslušných smluv.
6. Uzavření smlouvy o dílo s firmou VODA CZ Service s.r.o. a pověřuje starostu obce
jejím podpisem.
7. místění sídla spolku Fotbalový klub Borovnice na adrese Borovnice č. 39.
Obecní zastupitelstvo ukládá:
o Úkol: Zveřejnit závěrečný účet hospodaření za rok 2014
o Termín: do 1.6.2015
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák

Pavel Votoček v.r.
místostarosta
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Ing. Josef Bušák v.r.
starosta obce
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