Obec Borek

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOREK
2/2020 konaného dne 2.6.2020
Zastupitelstvo obce Borek se na svém veřejném zasedání
dne 2.6.2020 usneslo

………………………………………………

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Kontrola plnění usnesení 1/2020
Schválení závěrečný účet
Schválení účetní závěrky
Rozpočtové opatření č. 2 a 3
Nájemní smlouva ŘSD
Prodej pozemku dle Záměru č.1
Pozemkové úpravy, plán společných zařízení
Diskuse a závěr

………………………………………….
Jednání zastupitelstva obce zahájila v 19 hodin starostka obce Jana Bednářová DiS
s konstatováním přítomnosti 5 členů zastupitelstva a toto je usnášeníschopné .
Doplnění programu jednání:
- starostka navrhla doplnit program jednání o :
- rozpočtové opatření č.4
- programové období MAS 2021-2027
- prodloužení vodovodu a kanalizace
- těžba lesa
Návrh usnesení č. 1/2/2020 –program bude doplněno a body jednání zařazeny za bod. č. 7. a
Zastupitelstvo schvaluje program jednání
Hlasování:

Souhlasí: 5

Usnesení bylo schváleno

nesouhlasí: 0

zdržel se: 0

Návrh usnesení č.2/2/2020
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Borek za rok 2019, která je nedílnou součástí Závěrečného účtu obce Borek za rok 2019 a
vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením za rok 2019 bez výhrad.
Hlasování:

Souhlasí: 5

nesouhlasí: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno
.....................................................................
Návrh usnesení č. 3/2/2020
Zastupitelstvo obce Borek projednalo a schvaluje účetní závěrku obce Borek za rok 2019 bez
výhrad
Hlasování: Souhlasí:
5
nesouhlasí: 0
zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno
………………………………………………
Návrh usnesení č.4/2/2020
Zastupitelstvo obce souhlasí se zněním smlouvy a pověřuje starostku k jejímu uzavření a
podpisu.
Hlasování:

Souhlasí:

5

nesouhlasí: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno
..........................................................................
Návrh usnesení č.5/2/2020
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku dle Záměru č.1 za 500Kč za m² a pověřuje starostku
k uzavření a podpisu smlouvy.
Hlasování:

Souhlasí:

5

nesouhlasí: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno
..........................................................................
Návrh usnesení č.6/2/2020
Zastupitelstvo souhlasí se zněním plánu společných zařízení.
Hlasování:

Souhlasí:

5

nesouhlasí: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno
..........................................................................
Návrh usnesení č.7/2/2020
Zastupitelstvo obce Borek souhlasí se zařazením území obce Borek do území působnosti
MAS Region Kunětické hory (IČ: 27009157) na programové období 2021-2027.
Hlasování:

Souhlasí:

Usnesení bylo schváleno

5

nesouhlasí: 0

zdržel se: 0

..........................................................................
Návrh usnesení č.8/2/2020
Zastupitelstvo obce pověřilo starostku ke zjištění pozemkových poměrů po trase vodovodu,
kanalizace a osvětlení
Hlasování:

Souhlasí:

5

nesouhlasí: 0

zdržel se: 0

....................................................................
Návrh usnesení č.9/2/2020
Zastupitelstvo obce Borek prozatím ponechává původní cenu tj. 200Kč/m³
Hlasování:

Souhlasí:

5

nesouhlasí: 0

zdržel se: 0

....................................................................
Informace starostky
Hasiči – 20.6. cvičení Bukovina
Velkoobjemové kontejnery 12. – 14.6.2020
Prosba občanů – možnost vybudování retardéru v klidové zóně u nohejbalového hřiště
Jelikož neměl žádný z členů zastupitelstva další podněty a připomínky, starostka v
20.39 hodin jednání zastupitelstva ukončila.

Starostka obce:

Ověřovatelé zápisu:

V Borku dne 7.6. 2020

Místostarosta obce:

