OBEC BOROVNICE, 544 77 Borovnice u Staré Paky č.39, IČO 00580210

Zápis z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva v
Borovnici
Datum:

3.11.2006

Přítomní členové zastupitelstva:

Ing. Josef Bušák, Jiří Kühnel, MVDr. Josef Šafařík,
Květa Štilcová, Miroslav Pilař, Pavel Votoček ,
Jaroslav Fučík

Ostatní přítomní: viz prezenční listina přítomných
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Úvod
Slib člena zastupitelstva.
Volba starosty a místostarosty obce.
Ustanovení výborů a komisí zastupitelstva
Ustanovení odměn
Doplnění a schválení jednacího řádu zastupitelstva.
Diskuse
Závěr

K bodu 1)
Schůzi zahájil bývalý starosta obce, přivítal zúčastněné, zkonstatoval, že je přítomno 7
zastupitelů a zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Předal slovo členovi nově zvoleného zastupitelstva a tím je pan MVDr. Josef Šafařík, který
vedl zasedání do zvolení starosty obce.
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi p. Fučík a paní Štilcová.
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. P. Fučík a pí. Štilcová se zdrželi hlasování a nikdo nebyl
proti.
Pan Dr. Šafařík 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 31.10.2006
Pokladna
8670
Pokladna HČ
2314,5
Běžný účet
2.295.533,10
Běžný účet HČ
373237,99
Běžný účet FRB
195863,59
TV
1.520.000
K bodu 2)
Nově zvolení zastupitelé složili slib ve znění:
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České
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republiky.“, slib složili jednotlivě pronesením slova „Slibuji“ a podepsáním pod znění slibu.
Podpis pod slibem jednotlivých zastupitelů je součástí přílohy tohoto zápisu.
K bodu 3)
Volba starosty obce. Dohodou zúčastněných stran byl navržen jako kandidát na starostu obce
pan Ing. Josef Bušák. Nikdo z přítomných neměl připomínky k návrhu.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Ing. Bušák se zdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
Volba místostarosty obce. Dohodou zúčastněných stran byl navržen jako kandidát na
místostarostu obce pan Jiří Kühnel. Nikdo z přítomných neměl připomínky k návrhu.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy.Jiří Kühnel se zdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
Dále již s vedením zasedání pokračoval nově zvolený starosta obce.
K bodu 4)
Dle zákona musí zastupitelstvo vytvořit kontrolní a finanční výbor. Jako další je vytvoření
komisí, navrhuji vytvoření komisí, které zde již pracovaly a to :
Stavební komise
komise životního prostředí
komise sociálně zdravotní
komise pro školství kulturu a tělovýchovu
K návrhu nebyly žádné připomínky.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
Na základě dohody jsou jako předsedové navrženi:
Finanční výbor:
pan Jaroslav Fučík
Kontrolní výbor:
pan MVDr. Josef Šafařík
Sociální komise:
paní Květa Štilcová
Stavební komise:
pan Miroslav Pilař
Komise životního prostředí:
pan Pavel Votoček
Komise pro školství kulturu a tělovýchovu: pan Jiří Kühnel
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 5)
Návrh v oblasti odměn zněl ponechat výši odměn dle minulého stavu .
Starosta obce: Návrh ponechat funkci starosty obce jako uvolněnou. Z toho plyne odměna pro
starostu obce dle zákona č.37/2003 ve výši 23910 + odměna dle počtu obyvatel 1137 Kč x 5
celkem tedy 29595 Kč měsíčně
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
Místostarosta obce: Návrh funkci místostarosty obce ponechat jako neuvolněnou. Navržená
odměna je navržena v rozmezí dle zákona č.37/2003 a to 1800 Kč měsíčně ode dne schválení.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
Předseda komise nebo výboru obecního zastupitelstva: Návrh funkci předsedy komise nebo
výboru obecního zastupitelstva ponechat jako neuvolněnou. Navržená odměna je navržena
v rozmezí dle zákona č.37/2003 a to 500 Kč měsíčně ode dne schválení.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
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K bodu 6)
Jednací řád byl přednesen, bylo zkonstatováno, že je v souladu s platnou legislativou.
Návrh schválit současný jednací řád jako jednací řád pro jednání nově zvoleného
zastupitelstva obce.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 7)
Diskuse:
p. Nosek: Již několikrát se řešil stav cesty k zastávce, bylo by potřeba proto již něco udělat,
vést jednání s vedením továrny a zlepšit stav této cesty, teď se tam prováděla kanalizace, tak
by byla vhodná doba pro opravu cesty.
Starosta: Vaše připomínka bude součástí usnesení, budeme ji řešit.
p. Nosek: Vydávání zpravodaje je katastrofální, bylo by potřeba s tím něco udělat, zrovna tak
bych se chtěl zeptat, proč nebylo vyhlášeno rozhlasem konání dnešního ustavujícího zasedání
zastupitelstva.
Starosta: Vydávání zpravodaje je činnost poměrně velmi náročná na čas a proto není v mých
silách vše stihnout. Nicméně bude opět zařazeno do usnesení jako úkol..Za nevyhlášení
rozhlasem se omlouvám nestihl jsem to.
p. Nosek: Jednou jste placená funkce , tak byste to vyhlásit stihnout mohl. Bylo by potřeba
něco také udělat se hřbitovem, je tam nepořádek, není vypuštěná voda, něco podobného jsem
v cizině neviděl, je to neúcta k zesnulým.
Starosta: Váš podnět bude součástí usnesení.
Pí Koudelková: Chtěla bych se zeptat jestli se něco bude dělat s cestou okolo nás je velmi
vytížená a prašná.
Starosta: Zastupitelstvo obce plánuje opravy komunikací, je to však velmi finančně náročná
práce, proto bude rozvrstvena do celého volebního období.
p.Perun: Chtěl bych se zeptat jestli ještě stále trvá zájem o čp. 188, bylo by vhodné to řešit
smlouvou o smlouvě budoucí.
Starosta: Bude to součástí usnesení.
p. Perun: Měl bych připomínky k jednacímu řádu. Zastupitelstvo by se mělo scházet častěji
než je to dáno zákonem, co se týká zápisů, tak na internetu nejsou k dispozici všechny zápisy,
bylo by vhodné toto napravit. Častější zasedání zastupitelstva obce umožní rychleji řešit
požadavky občanů v zákonem stanovených lhůtách. S tím souvisí i lepší informovanost
občanů.
Starosta: Budeme se snažit toto řešit, tak abychom vyhověli občanům.

K bodu 8)
Závěr.
Příští pravidelné zasedání obecního zastupitelstva se uskuteční v prosinci, na programu bude
řešení problémů života obce.
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Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Počet stran zápisu 4
Počet stran usnesení 1
Počet stran příloh 8

Jaroslav Fučík v.r.

…………………………………….

Květa Štilcová v.r.

…………………………………….

........................................................
Ing. Josef Bušák v.r.
starosta obce
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Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

3.11.2006

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Zvolení starosty obce Ing. Josefa Bušáka, místostarosty Jiřího Kühnela
2. Funkci starosty obce jako uvolněnou s odměnou dle zákona 37/2003 Sb. ve výši
29595 Kč měsíčně
3. Zřízení kontrolního a finančního výboru, komise pro tělovýchovu, školství a
kulturu, komise sociální, komise životního prostředí, komise stavební
4. Následující předsedy výborů a komisí:
Finanční výbor:
pan Jaroslav Fučík
Kontrolní výbor:
pan MVDr. Josef Šafařík
Sociální komise:
paní Květa Štilcová
Stavební komise:
pan Miroslav Pilař
Komise životního prostředí:
pan Pavel Votoček
Komise pro školství kulturu a tělovýchovu:
pan Jiří Kühnel
5. Odměnu pro místostarostu obce ve výši 1800 Kč ode dne schválení, odměnu pro
předsedy komisí a výborů ve výši 500 Kč měsíčně ode dne schválení
6. Jednací řád zastupitelstva.
Obecní zastupitelstvo ukládá:
1. Jednat s firmou Tessitura Monti Cekia s.r.o. o možnosti opravy cesty k zastávce
• Termín:
do konce listopadu 2006
• Zodpovídá:
předseda stavební komise, starosta
2. Zajistit pravidelné vydávání zpravodaje.
• Termín:
do konce listopadu 2006
• Zodpovídá:
předseda komise životního prostředí, starosta
3. Uzavřít se zájemce o dům čp. 188 smlouvu o smlouvě budoucí
• Termín:
do konce listopadu 2006
• Zodpovídá:
starosta
4. Uklidit na hřbitově a zazimovat vodovodní přípojku
• Termín:
do 10. listopadu 2006
• Zodpovídá:
starosta
5. Zvýšit četnost jednání zastupitelstva a zlepšit informovanost občanů o jednáních
zastupitelstva a jeho výsledcích
• Termín:
trvalý
• Zodpovídá:
starosta
Jiří Kühnel v.r.

Ing. Josef Bušák v.r.

místostarosta

starosta obce
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