Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

24.6.2016

Přítomní členové zastupitelstva:

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

Omluveni:
Ostatní přítomní: viz prezenční listina přítomných
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Úvod
Závěrečný účet hospodaření za rok 2015
Účetní uzávěrka Obce Borovnice za rok 2015
Účetní uzávěrka Mateřské školy Borovnice za rok 2015
Změny rozpočtu na rok 2016 č. 1
Diskuse

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 24.6.2016
Pokladna
34549
Pokladna HČ
9830
Běžný účet
227503
Běžný účet ČNB
472344
Běžný účet HČ
230000
Běžný účet FRB
44466
Účet sbírka ČSOB 33988
Úvěr
8600000
Půjčka SFŽP
3841357
Celkem

1.052.680

K bodu 2)
Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce včetně elektronické úřední desky
umožňující dálkový přístup od 8.6. do 23.6.2016. Při přezkoumání hospodaření byly zjištěny
tyto nedostatky:
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně
peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků
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 Právní předpis: Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů
• § 4 odst. 5 - Rozpočet byl schválen jako schodkový, schodek však nebylo možné
uhradit ani finančními prostředky z minulých let ani návratnými zdroji.
o Rozpočet byl sestaven a schválen jako schodkový s deficitem 18 120 340,- Kč.
Kryt je úvěrem se SFŽP ve výši 1 778 000,- Kč, úvěrem KB, a.s. ve výši 9 000
000,- Kč a přebytky hospodaření s minulých let ve výši 7 342 340,- Kč,
zůstatek na účtech včetně FRB činil k 31.12.2014 pouze 4 031 198,46 Kč.
Závažné chyby a nedostatky dle (§10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 sb.):
c4)
•

překročení působnosti
o Rozpočet byl schválen jako schodkový, schodek však nebylo možné uhradit ani
finančními prostředky z minulých let ani návratnými zdroji.

S ohledem na výše uvedené nedostatky přijímá zastupitelstvo obce následující opatření:
Právní předpis: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu
včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků, zákon č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, §
4 odst. 5 - Rozpočet byl schválen jako schodkový, Rozpočet byl sestaven a schválen
jako schodkový s deficitem 18 120 340,- Kč. Kryt je úvěrem se SFŽP ve výši 1 778
000,- Kč, úvěrem KB, a.s. ve výši 9 000 000,- Kč a přebytky hospodaření s
minulých let ve výši 7 342 340,- Kč, zůstatek na účtech včetně FRB činil k
31.12.2014 pouze 4 031 198,46 Kč schodek však nebylo možné uhradit ani
finančními prostředky z minulých let ani návratnými zdroji. Dle (§10 odst. 3 písm.
c) zákona č. 420/2004 sb.): Se jedná o překročení působnosti. –
Systémové opatření: V případě nejasných podmínek při sestavování rozpočtu, hospodařit dle
rozpočtového provizoria a rozpočet schválit později.
Termín: průběžně Zodpovídá: starosta, účetní
Opatření k nápravě chyb bude zasláno na KÚ Královéhradeckého kraje do 4.7.2016
Zpráva o plnění opatření bude zaslána na KÚ Královéhradeckého kraje do 30.1.2017
N: Zastupitelstvo schvaluje Závěrečný účet s vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením za rok 2015 s výhradami.
Ú: Zastupitelstvo přijímá systémové opatření spočívající v tom, že v případě nejasných
podmínek při sestavování rozpočtu, bude obec hospodařit dle rozpočtového provizoria a
vlastní rozpočet schválí později. T: průběžný Z: starosta, účetní
Ú: Zaslat opatření k nápravě chyb na KÚ Královéhradeckého kraje do 4.7.2016
Ú: Zaslat zprávu o plnění opatření na KÚ Královéhradeckého kraje do 30.1.2017.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 3)
Dle novely zákona o účetnictví zastupitelstvo obce projednává účetní uzávěrku za rok 2015.
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 2015
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N: Zastupitelstvo schvaluje účetní uzávěrku Obce Borovnice za rok 2015. Kladný
hospodářský výsledek byl použit na financování investičních akcí v roce 2015.
H: Návrh byl schválen 7 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 2015. 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 2015.
N: Zastupitelstvo schvaluje účetní uzávěrku příspěvkové organizace Mateřská škola
Borovnice za rok 2015. Kladný hospodářský výsledek zůstane příjmem PO pro krytí potřeb
v roce 2016 a nebude vrácen do rozpočtu obce.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 5)
Návrh rozpočtových změn č. 1 rozpočtu na rok 2016
OddílPopis
Částka v Kč
paragraf
Příjmy
6330-4134
Vrácené fin. Prostředky na FRB
+100000
1211
DPH
+200000
2310-5137
Pitná voda-oprava položky
-200000
2310-6121
Pitná voda-oprava položky
+200000
Výdaje
3611-5660
Půjčky z FRB
+200000
6171-5166
Energetické štítky budov
+51000
3745-5011
Veřejná zeleň – plat
-51000
N: Zastupitelstvo schvaluje změny rozpočtu č. 1 rozpočtu obce na rok 2016.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 6)
Diskuse:
Není možné dohodnout odvoz trávy a sena na bioplinku do Vidochova?
o V současné době skutečně řešíme problém s ukládáním trávy z údržby ploch,
tuto možnost prověříme
o Úkol: Zjistit možnost ukládání trávy a sena na bioplynovou stanici ve
Vidochově
o Termín: 29.7.2016
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák, Pavel Votoček
Na přejezdech je na světelném signalizačním zařízení dlouhá prodleva kdy nesvítí nic, není to
chyba a dále na přejezdu od křížku není možné přejet přejezd bez zastavení vozidla, bude se to
nějak řešit?
o Na funkčnost signalizace podáme dotaz, stejně tak se budeme snažit jednat se
SŽDC abychom stav přejezdu ke křížku zlepšili.
o Úkol: Zjistit zda prodlevy na signalizačním zařízení jsou v pořádku a
upozornit na stav přejezdu na komunikaci ke křížku.
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o Termín: 29.7.2016
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák

K bodu 9)
Závěr: Příští zasedání zastupitelstva obce se bude konat v 12. 8.2016.
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Počet stran zápisu 4
Počet stran usnesení 1

Ostatní přílohy 11
Květa Štilcová v.r.
Karel Novák v.r.
Zapsal dne 24.6.2016
Ing. Josef Bušák v.r.
starosta obce
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Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

24. 6. 2016

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Závěrečný účet s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením za rok 2015 s
výhradami.
2. Účetní uzávěrku Obce Borovnice za rok 2015. Kladný hospodářský výsledek byl
použit na financování investičních akcí v roce 2015.
3. Účetní uzávěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Borovnice za rok 2015.
Kladný hospodářský výsledek zůstane příjmem PO pro krytí potřeb v roce 2016 a
nebude vrácen do rozpočtu obce.
4. Změny rozpočtu č. 1 rozpočtu obce na rok 2016.
Obecní zastupitelstvo ukládá:
o Úkol: Zastupitelstvo přijímá systémové opatření spočívající v tom, že v
případě nejasných podmínek při sestavování rozpočtu, bude obec hospodařit
dle rozpočtového provizoria a vlastní rozpočet schválí později.
o Termín: průběžný
o Zodpovídá: starosta obce, účetní
Úkol: Zaslat opatření k nápravě chyb na KÚ Královéhradeckého kraje do
4.7.2016
o Termín: 4.7.2016
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
o

o Úkol: Zaslat zprávu o plnění opatření na KÚ Královéhradeckého kraje do
30.1.2017
o Termín: 30.1.2017
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
o Úkol: Zjistit možnost ukládání trávy a sena na bioplynovou stanici ve
Vidochově.
o Termín: 29.7.2016
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák, Pavel Votoček
o Úkol: Zjistit zda prodlevy na signalizačním zařízení jsou v pořádku a
upozornit na stav přejezdu na komunikaci ke křížku.
o Termín: 29.7.2016
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák

Pavel Votoček v.r.
místostarosta

BOR-TR/0538/2016
BOR-TR/0538/2016

Ing. Josef Bušák v.r.
starosta obce
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