Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

13.11.2015

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) Změny rozpočtu č. 7
3) Rozpočtový výhled na rok 2017 -2020
4) Návrh rozpočtu na rok 2016
5) Smlouva se společností Fiedler AMS
6) Smlouva o poskytnutí příspěvku MK Trutnov
7) Dodatek ke smlouvě č. 7 s firmou Stavoka Kosice a.s.
8) Prodej pozemků
9) Rozsvěcení vánočního stromu
10) Vánoční koncert
11) Provedení inventarizace
12) Vyhlášení Sbírky na pořízení zvonu do kostela Sv. Víta v Borovnici
13) Diskuse
14) 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 13.11.2015
Pokladna
-14983
30074
Pokladna HČ
Běžný účet
408033
Běžný účet ČNB
2136376
Běžný účet HČ
1630297
Běžný účet FRB
249343
Účet sbírka ČSOB 34476
Úvěr
8950000
Půjčka SFŽP
3945121
Celkem

4.473.615 Kč

K bodu 2)
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Návrh rozpočtových změn č. 7:
Oddílparagraf
Příjmy
4116
4116
Výdaje
3639-5011
3639-5011
3639-5031
3639-5031
3639-5032
3639-5032
2321-6121
2321-6121
2321-6121
2321-6121

Popis

Částka v Kč

Dotace ÚP evrop. prostředky
Dotace UP české prostředky

10889
1921

VPP-české prostředky
VPP-evrop. Prostředky
VPP-SP české prostředky
VPP-SP evrop. prostředky
VPP-ZP české prostředky
VPP-ZP evrop. prostředky
Oprava ÚZ
Oprava ÚZ
Oprava ÚZ
Oprava ÚZ

1434
8126
358
2032
129
731
-37373,13
37373,13
-635343,31
635343,31

Rozpočtové změny se týkají především dotace ÚP její proúčtování a doplnění účelových
znaků.
N: Zastupitelstvo schvaluje změnu č. 7 rozpočtu roku 2015
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 3)
Rozpočtový výhled především zohledňuje splácení úvěru a vlastní provoz ČOV, kanalizace a
vodovodu.
Ú: Projednat rozpočtový výhled ve finančním výboru a zveřejnit ho poté na úřední desce. T:
do 27.11.2015
K bodu 4)
Návrh rozpočtu by měl být připraven v souladu s připravovaným rozpočtovým výhledem. Měl
by především řešit náklady související se zkušebním provozem kanalizace a vodovodu.
Ú: Připravit návrh rozpočtu na rok 2016.
K bodu 5)
Společnost Fiedler AMS s.r.o. provozuje monitorovací službu s dálkovým přístupem pro
monitorování stavu ČOV a vodárny. Cena služby je 100 Kč měsíčně za jedno monitorovací
místo + tarif datové SIM karty cca 40 Kč.
N: Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy se společností Fiedler AMS s.r.o. o poskytnutí
služby internetového serveru.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 6)
Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově žádá o poskytnutí příspěvku ve výši
2000 Kč na výměnný fond.
N: Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku 2000 Kč Městské knihovně v Trutnově na
zajištění výměnného knižního fondu..
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
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K bodu 7)
Dodatek č. 7 s firmou Stavoka Kosice a.s. + EUROVIA a.s. se vztahuje k již schválenému
dodatku č. 6 a upřesňuje formu úhrady prostředků na zajištění zkušebního provozu.
N: Zastupitelstvo schvaluje uzavření dodatku č. 7 s firmou Stavoka Kosice a.s. + EUROVIA
a.s. a pověřuje starostu obce jeho podpisem.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 8)
Monika Špatná, Borovnice č. 75 podala žádost o odkup pozemku p.p.č.259/2, pro výstavbu
rodinného domu. Záměr prodeje nemovitosti byl zveřejněn na úřední desce OÚ od 14.10.2015
do 29.10.2015 včetně elektronické úřední desky umožňující dálkový přístup. Navržená cena
je 20 Kč za 1 m2. Celkem tedy 44880 Kč plus poplatek za vklad nemovitosti do katastru.
N: Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemkové parcely č. 259/2 o výměře 2244 m2 paní
Monice Špatné, bytem Borovnice č. 75 za cenu 20 Kč za 1 m2 celkem tedy 44880 Kč
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
Hana Judasová Borovnice č. 217 podala žádost o odkup pozemku p.p.č. 333/5. Záměr prodeje
nemovitosti byl zveřejněn na úřední desce OÚ od 14.10.2015 do 29.10.2015 včetně
elektronické úřední desky umožňující dálkový přístup. Navržená cena je 20 Kč za 1 m2.
Celkem tedy 34220 Kč plus poplatek za vklad nemovitosti do katastru.
N: Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemkové parcely č. 333/5 o výměře 1711 m2 paní
Haně Judasové, bytem Borovnice č. 217 za cenu 20 Kč za 1 m2 celkem tedy 34220 Kč.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 9)
V pátek 27.11.2015 bude rozsvícen vánoční strom o program se postarají naši mladí hasiči.
Příspěvek na zajištění akce stejný jako vloni tedy do 3000 Kč.
N: Zastupitelstvo schvaluje náklady na akci rozsvěcení vánočního stromu do 3000 Kč.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu č. 10)
V sobotu 12.12.2015 se bude v kostele sv. Víta v Borovnici konat vánoční koncert.
Náklady na akci do 4000 kč. Vstupné bude dobrovolné a bude opět předáno Vanesce trpící
nemocí motýlích křídel.
N: Zastupitelstvo schvaluje náklady na vánoční koncert 3800 Kč.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu č. 11)
Viz samostatná příloha k provedení inventarizace. Plán inventarizace na rok 2015.
N: Zastupitelstvo schvaluje plán inventur na rok 2015.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti
K bodu č. 12
Pan Pavel Votoček předložil návrh na vyhlášení sbírky na zakoupení zvonu do kostela Sv.
Víta v Borovnici. Sbírku by pořádala Obec Borovnice.
1. Je nutné zjistit podrobnosti převodu majetku pořízeného za sbírku
na jiný subjekt.
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2. Z věže kostela opadává omítka a je to nebezpečné, nebylo by
potřeba více peněz raději na to. Půjdou prostředky ze sbírky použít i
na to?
3. Forma sbírky.
Sbírka by měla být formou bezhotovostních převodů na účet.
Ú: Zjistit podmínky převodu majetku získaného půjčkou na třetí subjekt a možnost změny
využití sbírky. T: do 27.11.2015
K bodu č. 13)
Diskuse:
• V obci byly zrušeny přejezdy, jediný přejezd má být chráněn závorami, jak se budou
otevírat?
o Rušení přejezdů souvisí s bezpečností provozu na železniční trase. Závory na
přejezdu budou otevírány ručně. Klíč k závorám bude držen
v elektromagnetickém zámku.
o Úkol: Zjistit postup otevírání závor tohoto typu
o Termín: do 31.12.2015
o Zodpovídá: starosta obce
•

Po ukončení terénních úprav bude provedeno i osetí travním semenem?
o Vzhledem k agrotechnickým lhůtám by nebylo vhodné provádět osetí
v podzimních měsících. Travní semeno bude k dispozici na OÚ pro jarní osetí.
o Úkol: Zajistit dostatečné množství travního semene.
o Termín: do 28.2.2016
o Zodpovídá: starosta obce

K bodu 14)
Závěr: Příští zasedání zastupitelstva obce se bude konat v prosinci 2015.
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Počet stran zápisu 4
Počet stran usnesení 1
Ostatní přílohy 12
Květa Štilcová v.r.
Karel Novák v.r.
Zapsal dne 13.11.2015
Ing. Josef Bušák
starosta obce
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Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

13. 11. 2015

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Změny rozpočtu č. 7 na rok 2015.
2. Uzavření smlouvy se společností Fiedler AMS s.r.o. o poskytnutí služby internetového
serveru.
3. Poskytnutí příspěvku 2000 Kč Městské knihovně v Trutnově na zajištění výměnného
knižního fondu.
4. Uzavření dodatku č. 7 s firmou Stavoka Kosice a.s. + EUROVIA a.s. a pověřuje
starostu obce jeho podpisem.
5. Prodej pozemkové parcely č. 259/2 o výměře 2244 m2 paní Monice Špatné, bytem
Borovnice č. 75 za cenu 20 Kč za 1 m2 celkem tedy 44880 Kč.
6. Prodej pozemkové parcely č. 333/5 o výměře 1711 m2 paní Haně Judasové, bytem
Borovnice č. 217 za cenu 20 Kč za 1 m2 celkem tedy 34220 Kč.
7. Náklady na akci rozsvěcení vánočního stromu do 3000 Kč.
8. Náklady na akci Vánoční koncert ve výši 3800 Kč.
9. Plán inventur na rok 2015.
Obecní zastupitelstvo ukládá:
o Úkol: : Projednat rozpočtový výhled ve finančním výboru a zveřejnit ho poté
na úřední desce.
o Termín: 27.11.2015
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák, Hana Votočková
o Úkol: : Připravit návrh rozpočtu na rok 2016
o Termín: 11.11.2015
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák, Hana Votočková
o Úkol: : Zjistit podmínky převodu majetku získaného půjčkou na třetí subjekt a
možnost změny využití sbírky.
o Termín: 27.11.2015
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák, Pavel Votoček
o Úkol: : Zjistit podmínky využívání přejezdu se závorami s klíčem drženým
v elektromagnetickém zámku.
o Termín: 31.12.2015
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
o Úkol: : Zajistit dostatečné množství travního semene pro osetí ploch
urovnaných po výstavbě kanalizace.
o Termín: 28.2.2016
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák, Pavel Votoček
Pavel Votoček v.r.
místostarosta
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