Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

2.9.2016

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)
7)
8)

Úvod
Návrh smlouvy na vodné a stočné.
Výběrové řízení na veřejné osvětlení
Pronájmy pozemků k zemědělskému využití.
Změny rozpočtu na rok 2016 č. 2
Přípravy rozpočtu na rok 2017
Diskuse
Závěr

K bodu 1)
Konstatuji, že počet přítomných zastupitelů je 5 zasedání je tedy usnášeníschopné.
Jako ověřovatele zápisu navrhuji pana Karla Nováka a paní Hanu Votočkovou
H: Návrh byl schválen 5 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 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 1)
Stav Obecních financí k 2.9.2016
Pokladna
19426
Pokladna HČ
24590
Běžný účet
64164
Běžný účet ČNB
477064
Běžný účet HČ
322653
Běžný účet FRB
35643
Účet sbírka ČSOB 11885
Úvěr
8450000
Půjčka SFŽP
3737593
Celkem

955.425

K bodu 2)
30.8.2016 byl vydán kolaudační souhlas na kanalizaci a ČOV v Borovnici. V současné době
připravujeme kolaudaci vodovodu. Vzhledem k tomu, že bude nutné s majiteli připojených
nemovitostí uzavírat smlouvy na úhradu vodného a stočného. Zastupitelstvo dostalo
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k projednání návrh smlouvy. Smlouva by měla řešit především způsob měření a plateb a jejich
četnost. Návrh smlouvy tvoří přílohu podkladů k dnešnímu jednání.
N: Zastupitelstvo schvaluje rámcový tvar Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních
vod.
Ú: Zrealizovat sepsání smluv s odběrateli. T: průběžný Z: starosta, účetní
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 3)
S ohledem na skutečnost, že se dokončuje I i II etapa rekonstrukce NN, bude nutné vybrat
realizační firmu na opravu veřejného osvětlení. Předpokládané náklady na I.etapu činí Kč a
na II. etapu
Kč. Protože se jedná o zakázku malého rozsahu, bude se postupovat dle
směrnice o zadávání veřejných zakázek. Pro podání nabídky budou osloveny 3 firmy a
vyhlášení zakázky bude provedeno na úřední desce OÚ
N: Zastupitelstvo schvaluje vyhlásit výběrové řízení na I. a II. etapu opravy veřejného
osvětlení.
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 4)
S ohledem na skutečnost, že se změnily podmínky pro pronájmy nemovitostí k zemědělským
účelům, bylo by vhodné ukončit stávající nájemní smlouvu a na úřední desce vyvěsit záměr
pronájmu.
N: Zastupitelstvo schvaluje ukončení nájemní smlouvy na pozemky s I. Podzvičinskou a.s. a
schvaluje zveřejnění záměru pronájmu pozemků k zemědělskému obhospodařování.
Ú: Zpracovat záměr pronájmu pozemků a uvést ho do souladu s ÚP a potřebami obce.
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 5)
Návrh rozpočtových změn č. 2 rozpočtu na rok 2016
Oddílparagraf
Příjmy
6310-2460
6310-2141
1211

Popis

Částka v Kč

Splátky fin. Prostředky na FRB
Úroky z půjček FRB
Splátky FRB

+55500
+4570
-60070

Výdaje
3419-5222
Oprava položky dar
-20000
3419-5240
Oprava položky dar
+20000
3429-5222
Oprava položky dar
-20000
3429-5240
Oprava položky dar
+20000
5512-5222
Oprava položky dar
-10000
5512-5240
Oprava položky dar
+10000
N: Zastupitelstvo schvaluje změny rozpočtu č. 2 rozpočtu obce na rok 2016.
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 6)
Blíží se poslední čtvrtletí roku a bude se sestavovat rozpočet na rok následující. Bude potřeba
promyslet priority pro příští rok a zapracovat je do příprav rozpočtu.
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Ú: Zajistit podněty pro přípravu rozpočtu na rok 2017
K bodu 7)
Diskuse:
U pošty zapíná čidlo nad vchodem každé projíždějící auto.
o Pokusíme se upravit rozsah čidla tak, aby k tomu docházelo jen výjimečně.
o Úkol: Zajistit seřízení čidla nad vchodem na poštu.
o Termín: 30.9.2016
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák, Pavel Votoček
Večer je slyšet každé auto, které najede na poklop kanálu. Poklopy cvakají. Nedá se s tím
něco dělat?
o Pokusíme se zjistit příčinu a zjednat nápravu.
o Úkol: Zjistit proč dochází ke cvakání poklopů kanálů na silnici a odstranit
příčinu.
o Termín: 30.9.2016
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák

K bodu 9)
Závěr: Příští zasedání zastupitelstva obce se bude konat v 4.11.2016.
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Počet stran zápisu 3
Počet stran usnesení 1

Ostatní přílohy 9
Hana Votočková v.r.
Karel Novák v.r.
Zapsal dne 2.9.2016
Ing. Josef Bušák
starosta obce
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Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

2. 9. 2016

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Rámcový tvar Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod.
2. Vyhlásit výběrové řízení na I. a II. etapu opravy veřejného osvětlení.
3. Ukončení nájemní smlouvy na pozemky s I. Podzvičinskou a.s. a schvaluje zveřejnění
záměru pronájmu pozemků k zemědělskému obhospodařování.
4. Změny rozpočtu č. 2 rozpočtu obce na rok 2016.
Obecní zastupitelstvo ukládá:
o Úkol: Zrealizovat sepsání smluv s odběrateli vody a na stočné.
o Termín: průběžný
o Zodpovídá: starosta obce, účetní
Úkol: Zpracovat záměr pronájmu pozemků a uvést ho do souladu s ÚP a
potřebami obce.
o Termín: 31.10.2016
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
o

o Úkol: Zajistit podněty pro přípravu rozpočtu na rok 2017
o Termín: 31.10.2016
o Zodpovídá: zastupitelé
o Úkol: Zajistit seřízení čidla nad vchodem na poštu.
o Termín: 30.9.2016
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák, Pavel Votoček
o Úkol: Zjistit proč dochází ke cvakání poklopů kanálů na silnici a odstranit
příčinu.
o Termín: 30.9.2016
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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