Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

23.6.2006

Přítomní členové zastupitelstva:

Ing. Josef Bušák, Zdeněk Perun
Karel Novák, Jana Nosková,
Květa Štilcová, Karel Pudil, Josef Stránský
Ostatní přítomní: viz prezenční listina přítomných

Program:
1) Úvod
2) Plnění úkolů z minulých zasedání
3) Projednání a schválení závěrečného účtu hospodaření za rok 2005
4) Projednání a schválení přijetí dotace z POV na rok 2006
5) Výstavba ČOV Popluže
6) Výstavba ČOV čp. 224
7) Směna pozemku s p. Müllerem
8) Záměr výstavby větrných elektráren v Borovnici
9) Stanovení počtu zastupitelů pro příští volební období
10) Diskuse
11) Závěr
K bodu 1)
Schůzi zahájil starosta obce, přivítal zúčastněné, zkonstatoval, že je přítomno 7 zastupitelů a
zastupitelstvo je usnášeníschopné. Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi p. Pudil, pí. Štilcová
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. p. Pudil, pí. Štilcová se zdrželi hlasování a nikdo nebyl proti.
Starosta přednesl program jednání, požádal zastupitele o doplnění programu, žádné
připomínky ani návrhy nebyly vzneseny.
H: Program byl schválen jednohlasně. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
Stav Obecních financí k 23.6.2006 v Kč
Pokladna
Pokladna HČ
Běžný účet
Běžný účet FRB
Běžný účet HČ
Dotační účet
TV

7833
416
1715336,02
154589,61
254441,05
227343,68
1.319.648

K bodu 2)
Plnění úkolů z minulého zasedání:
1) Minulý týden bylo vydáno stavební povolení na ČOV Popluže. V červenci bude
vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby.
2) V pondělí obec obdržela projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení na vrt pro
plánovaný vodovod. Příští týden bude požádáno o vydání stavebního povolení a
povolení k nakládání s vodami.
3) Smlouvy s žadateli o půjčky z FRB byly uzavřeny.
4) Prasklá roura na cestě u Krausových byla opravena.

5) Veřejný rozhlas byl opraven, příští týden bude oprava dokončena.
6) Cedule o prodeji na čp. 188 byla vyvěšena.
7) Jednání s p. Müllerem o možnosti směny pozemků za obecní byla vedena.

K bodu 3)
Závěrečný účet hospodaření obce je součástí zápisu. Byl vyvěšen na úřední desce dne
7.6.2006, zároveň byl vyvěšen na internetových stránkách obce. Hospodaření obce za rok
2006 bylo popsáno v Borovnicekém zpravodaji dne 3.2.2006. Jak vyplývá z auditu
hospodaření , byly zjištěny nedostatky spočívající:
- nedodržení ustanovení §3 (nebyl schválen rozpočtový výhled), §15 (nebyla prováděna
kontrola hospodaření dle rozpočtu na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě), §17 (nebyla přijata opatření k nápravě zjištěných
nedostatků), zákona o rozpočtových pravidlech.
- Nedodržení ustanovení §30 zákona o účetnictví (uvést údaje o způsobu zjišťování
skutečných stavů, zahájení a skončení inventury,pozemky je nutné ověřovat dle
platných výpisů z KN)
- Nebyla správně stanovena výše odměny (nedoplatek 60 Kč) vzniklý nesprávným
zaokrouhlením.
N: Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet za rok 2005 a souhlasí s celoročním
hospodařením obce za rok 2005 s výhradami dle auditu hospodaření, zastupitelstvo přijalo
opatření, které je součástí části usnesení, kde zastupitelstvo ukládá zřízení nápravy pro
jednotlivé členy zastupitelstva. Zastupitelstvo konstatuje, že obci byla v roce 2005 způsobena
škoda a to chybným postupem starosty obce, tato škoda (náhradu za pozdní registraci) ve
výši 9500 Kč byla starostovi obce předepsána k úhradě.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti
K bodu 4)
Obec Borovnice podala pro letošní rok žádost na dva dotační tituly z POV:
1. Vestavba ordinace praktického a zubního lékaře v budově bývalé
školy
2. Rekonstrukce místní komunikace k čp. 260,257
Obec získala celkem 119438 Kč. Vzhledem k velmi nízké dotaci a vysokým nákladům na
bezbarierový vstup do ordinací, bude realizovaná pouze oprava komunikace k čp. 216,217.
N: Zastupitelstvo schvaluje Přijetí dotace z Programu obnovy venkova pro rok 2006 ve výši
119438 Kč.Poskytnout na akci minimální povinný podíl obce ve výši 70 % předpokládaných
celkových nákladů tj. 278700 Kč.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti
K bodu 5)
Obec má platné stavební povolení na realizaci ČOV Popluže v měsíci červenci by bylo
vhodné vyhlásit výběrové řízení dle nového zákona na tuto akci. Rozpočet je stanoven na
2600000 Kč. S dotacemi z MŽP nelze počítat, protože minimální počet EO pro žádost je 75 a
v našem případě 54.
Úkol: Vyhlásit v měsíci červenci výběrové řízení na realizaci ČOV Popluže.
K bodu 6)
U objektu čp. 224 došlo ke zborcení septiku, bude nutná jeho oprava př. Výměna za ČOV.
Je vhodné zadat projekční přípravu.

N: Zadat vypracování projekční dokumentace na ČOV u čp. 224 s ohledem na možné
napojení objektu čp. 225
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti
K bodu 7)
Vzhledem na problémy, které nastaly na cestě k Trejbalovým, bylo provedeno jednání s p.
Müllerem. Výsledek tohoto jednání spočívá ve směně cesty za pozemek p.č. 88 + doplatek.
Zároveň bude obsahovat věcné břemeno vedení liniové stavby podél silnice III.tř. v možné
šířce 6 m od hrany vozovky ve prospěch obce Borovnice.
N: Záměr obce směnit pozemek p.č. 88 ve vlastnictví obce za části pozemků, které tvoří
přístupovou komunikaci k čp. 33,34,238 a 252+doplatek.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti
K bodu 8)
Pan MVDr. Tomáš Krejčí přednesl zastupitelstvu svůj záměr vystavět v katastru obce
Borovnice několik větrných elektráren. Jako host se zúčastnil Mgr. Josef Rebenda starosta
obce Břežany, kde již takovéto elektrárny stojí. Zúčastněným byla promítnuta prezentace a
fotografie z výstavby větrného parku v Břežanech.
N: Zastupitelstvo vzalo tento záměr na vědomí s tím, že o proveditelnosti záměru by
pravděpodobně muselo být vypsáno referendum.
K bodu 9)
Zastupitelstvo obce se shodlo na tom, že ponechá počet zastupitelů na současném počtu.
N: Stanovení počtu zastupitelů na příští volební období v počtu sedm..
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti
K bodu 10)
Diskuse:
Pan Chvojka: Panu Müllerovi nelze věřit, kvůli němu se nestavěla čístírna u Rouče a
podívejte se jak ten potok teď vypadá.
Starosta: Těch důvodů proč se čistírna nerealizovala zde je více. Chápu, že přístup p. Müllera
je zvláštní, snahou obecního zastupitelstva je řešit problémy, které vzniknou a tak je nutno
celou tuto kauzu brát.
Pan Kraus: Chtěl bych tu přede všemi sdělit, že jsem nevěděl o skutečnosti, že mnou
prodávaná parcela zasahuje do komunikace a na ničem jsem se s p. Müllerem nedomlouval.
Starosta: Bereme to na vědomí.
Paní Koudelková: Bylo by dobré informovat společnost OREDO, že vlaky nemají přípoje
především ve Staré Pace.
Starosta: Přidám do úkolů z dnešního zastupitelstva.
Pan Chvojka: Stav potoka jsem zmínil již v minulém příspěvku, teď bych se chtěl zeptat na
můstky přes potok u Hlavatých, Pokorné, u Machů, jejich stav je kritický, kdo je opraví.
Starosta: Tyto mostky spojují pozemky soukromých majitelů a proto si je musí opravit tito
majitelé na vlastní náklady.
Pan Chvojka: Rád bych zde ještě připomněl skutečnost, že jsem organizoval výstavu a
odhalení památníku větrného mlýna a nebyl přítomen nikdo ze zastupitelů. Přijeli sem němci
a na hřbitově nebylo uklizeno.

Starosta: Tady musím říci za sebe, že jsem měl již dohodnutý jiný program nicméně, jsem
výstavu navštívil.
K bodu 13)
Závěr.
Příští pravidelné zasedání se uskuteční v září 2006.
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Počet stran zápisu 4
Počet stran usnesení 2
Počet stran příloh 20

Karel Pudil v.r.

…………………………………….

Květa štilcován v.r.

…………………………………….

Ing. Josef Bušák v.r.
starosta obce

Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:
23.6.2006
Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet za rok 2005 a souhlasí s celoročním
hospodařením obce za rok 2005 s výhradami dle auditu hospodaření, zastupitelstvo
přijalo opatření, které je součástí části usnesení, kde zastupitelstvo ukládá zřízení
nápravy pro jednotlivé členy zastupitelstva. Zastupitelstvo konstatuje, že obci byla
v roce 2005 způsobena škoda a to chybným postupem starosty obce, tato škoda
(náhrada za pozdní registraci k DPH) ve výši 9500 Kč byla starostovi obce
předepsána k úhradě.
2. Zastupitelstvo schvaluje Přijetí dotace z Programu obnovy venkova pro rok 2006
ve výši 119438 Kč.Poskytnout na akci minimální povinný podíl obce ve výši 70 %
předpokládaných celkových nákladů tj. 278700 Kč.
3. Zadat vypracování projekční dokumentace na ČOV u čp. 224 s ohledem na možné
napojení objektu čp. 225
4. Záměr obce směnit pozemek p.č. 88 ve vlastnictví obce za části pozemků, které
tvoří přístupovou komunikaci k čp. 33,34,238 a 252+doplatek.
5. Stanovení počtu zastupitelů na příští volební období na sedm.
6. Uzavření dohody o poskytování pečovatelské péče.
Obecní zastupitelstvo ukládá:
1. V souvislosti se schválením závěrečného účtu:
Sestavit rozpočtový výhled pro hospodaření obce na roky 2006 - 2010
• Termín:
do 11.8.2006
• Zodpovídá:
starosta
Provádět pravidelnou, systematickou a úplnou kontrolu hospodaření obce dle ust.
§15 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
• Termín:
trvalý
• Zodpovídá:
předsedové kontrolního a finančního výboru
Přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o přezkumu
hospodaření.
• Termín:
do 11.8.2006
• Zodpovídá:
starosta
Doplnit inventurní soupisy o údaje o způsobu zjišťování skutečných stavů,
zahájení a ukončení inventury dle §30 zákona o účetnictví
• Termín:
trvalý
• Zodpovídá:
starosta
Nastavit správné fungování programu pro výpočet mezd
• Termín:
do 11.8.2006
• Zodpovídá:
starosta
2. Ukončit nájemní smlouvu s panem Jiřím Růžičkou na byt v čp. 138
• Termín:
31.7.2006
• Zodpovídá:
starosta
3. Provést jednání s p. Petrákem o vyřešení situace ohledně cesty
• Termín:
do 11.8.2006
• Zodpovídá:
starosta

4. Vyzvat zájemce o realizaci na ČOV Popluže, Opravu komunikace k čp. 260, 257
• Termín:
do 31.7.2006
• Zodpovídá:
starosta
5. Informovat společnost OREDO o špatných vlakových přípojích ve Staré Pace
• Termín:
do 31.7.2006
• Zodpovídá:
starosta

Jana Nosková v.r.
místostarosta

Ing. Josef Bušák v.r.
starosta obce

