Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

19.6.2015

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)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Úvod
Závěrečný účet hospodaření za rok 2014
Účetní uzávěrka Obce Borovnice za rok 2014
Účetní uzávěrka Mateřské školy Borovnice za rok 2014
Výběrové řízení na opravu zdroje u kravína
Diskuse
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 19.6.2015
Pokladna
28532
Pokladna HČ
-15985
Běžný účet
418175
Běžný účet ČNB
6279994
Běžný účet HČ
1619122
Běžný účet FRB
243482
Účet sbírka ČSOB 34730
Celkem

8.608.050 Kč

K bodu 2)
Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce včetně elektronické úřední desky
umožňující dálkový přístup od 1.6. do 16.6.2015. Při přezkoumání hospodaření byly zjištěny
tyto nedostatky:
Územní celek nedodržel obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací
v příloze.
Obec nesprávným použitím analytických účtů nedodržela vymezení doplňujících
informací v příloze k položkách rozvahy C.13. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku.
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V položce C.1. – zvýšení stavu transferů je navýšena částka o 70483,67 Kč, která patří na
položku C.2. – snížení stavu transferů.
S ohledem na výše uvedené nedostatky přijímá zastupitelstvo obce následující opatření:
Právní předpis: Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky
§ 45 - Územní celek nedodržel obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v
příloze.
Obec nesprávným použitím analytických účtů nedodržela vymezení doplňujících
informací v příloze k položkách rozvahy C.13. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku.
V položce C.1. – zvýšení stavu transferů je navýšena částka o 70483,67 Kč, která patří na
položku C.2. – snížení stavu transferů.
- Systémové opatření: Bude průběžně kontrolováno správné používání analytických účtů.
Termín: průběžně Zodpovídá: starosta, účetní
Opatření k nápravě chyb bude zasláno na KÚ Královéhradeckého kraje do 3.7.2015
Zpráva o plnění opatření bude zaslána na KÚ Královéhradeckého kraje do 30.10.2015
N: Zastupitelstvo schvaluje Závěrečný účet s vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením za rok 2014 s výhradami.
Ú: Zastupitelstvo přijímá systémové opatření spočívající v průběžném kontrolování
správného používání analytických účtů. T: průběžný Z: starosta, účetní
Ú: Zaslat opatření k nápravě chyb na KÚ Královéhradeckého kraje do 3.7.2015
Ú: Zaslat zprávu o plnění opatření na KÚ Královéhradeckého kraje do 30.10.2015.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 3)
Dle novely zákona o účetnictví zastupitelstvo obce projednává účetní uzávěrku za rok 2014.
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 2014
N: Zastupitelstvo schvaluje účetní uzávěrku Obce Borovnice za rok 2014. Kladný
hospodářský výsledek bude použit na financování investičních akcí v roce 2015.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 4)
Dle novely zákona o účetnictví zastupitelstvo obce projednává účetní uzávěrku příspěvkové
organizace za rok 2014. 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 2014.
N: Zastupitelstvo schvaluje účetní uzávěrku příspěvkové organizace Mateřská škola
Borovnice za rok 2014. Kladný hospodářský výsledek zůstane příjmem PO pro krytí potřeb
v roce 2015 a nebude vrácen do rozpočtu obce.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
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K bodu 5)
Obec Borovnice dle interní směrnice pro zadávání veřejných zakázek zaslala výzvu 4 firmám.
V termínu obdržela 3 nabídky. Komise nabídky vyhodnotila a doporučila uzavřít smlouvu o
dílo s uchazečem OBIS s.r.o. Vítězná nabídková cena činí 1.124.648 Kč bez DPH
N: Zastupitelstvo schvaluje jako dodavatele zakázky „Přestavba vodního zdroje S1 s čerpací
stanicí“ firmu OBIS s.r.o. a pověřuje starostu obce podpisem příslušné smlouvy o dílo.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 6)
Diskuse:
• Provádí se kontrola kvality práce? Jak je možné, že v těsné kanalizaci je v šachtách
voda?
o
o
o
o
•

Proč nechodí zástupce TDI na zasedání zastupitelstva, rádi ho tu uvítáme a položíme mu
pár otázek.
o
o
o
o

•

Kontrolu provádí TDI. Do šachet se dostala povrchová voda.
Úkol: Provádět kontrolu stavby, úkolovat TDI
Termín: trvalý
Zodpovídá: starosta obce

Na příští zasedání zastupitelstva bude TDI pozván.
Úkol: Pozvat TDI na zasedání zastupitelstva
Termín: trvalý
Zodpovídá: starosta obce

Před položením asfaltu by měla proběhnout kontrola stavu propustků dotčených stavbou
kanalizace.
o Ke kontrole byl vyzván správce komunikace, který mi sdělil, že nemá
dostatečnou personální kapacitu, aby kontrolu mohl provést. Pokusíme se tedy
tuto kontrolu provést sami.
o Úkol: Provést kontrolu stavu propustků dotčených stavbou kanalizace.
o Termín: do 20.7.2015
o Zodpovídá: starosta obce

K bodu 7)
Závěr: Příští zasedání zastupitelstva obce se bude konat v červenci 2015.
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Počet stran zápisu 3
Počet stran usnesení 1
Ostatní přílohy 26
Květa Štilcová v.r.
Karel Novák v.r.
Zapsal dne 25.5.2015
Ing. Josef Bušák v.r.
starosta obce
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Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

19.6.2015

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Závěrečný účet s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením za rok 2014 s
výhradami.
2. Účetní uzávěrku Obce Borovnice za rok 2014. Kladný hospodářský výsledek bude
použit na financování investičních akcí v roce 2015..
3. Účetní uzávěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Borovnice za rok 2014.
Kladný hospodářský výsledek zůstane příjmem PO pro krytí potřeb v roce 2015 a
nebude vrácen do rozpočtu obce.
4. Jako dodavatele zakázky „Přestavba vodního zdroje S1 s čerpací stanicí“ firmu OBIS
s.r.o. a pověřuje starostu obce podpisem příslušné smlouvy o dílo.
Obecní zastupitelstvo ukládá:
o Úkol: Zastupitelstvo přijímá systémové opatření spočívající v průběžném
kontrolování správného používání analytických účtů.
o Termín: průběžný
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák, Bohuslava Hrdinová
o Úkol: Zaslat opatření k nápravě chyb na KÚ Královéhradeckého kraje
o Termín: 3.7.2015
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
o Úkol: Zaslat zprávu o plnění opatření na KÚ Královéhradeckého kraje
o Termín: 30.10.2015
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
o Úkol: Provádět kontrolu stavby a úkolovat TDI. Pozvat zástupce TDI na
jednání zastupitelstva
o Termín: trvalý
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
o Úkol: Provést kontrolu stavu propustků dotčených kanalizací.
o Termín: do 20.7.2015
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
Pavel Votoček v.r.
místostarosta
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