Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:

24.1.2014
__________2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
zastupitelstva obce Božanov č. 21 ze dne 20. března 2014
========================================================
Místo konání: sál OD
Čas konání:
19.00 hodin
Čas ukončení: 21.25 hodin
Přítomní:

Ladislav Dub, David Bažout, Jana Gagová, Lukáš Hartwich, Josef Ptáček, Karel Rejchrt,
Jiří Sloupenský, Martin Špreňar
Omluven :
Neomluven : Martin Pipota
Hosté:
Dle presenční listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

zahájení
došlá pošta
finanční hospodaření v roce 2013
zpráva o uplatňování ÚP Božanova
územní působnost MAS Broumovsko+
program rozvoje obce v roce 2014
záměr prodeje a nákupu pozemků
různé
závěr

1. Zahájení
a) volba návrhové komise ve složení pan Josef Ptáček a pan Jiří Sloupenský
Hlasování: pro navržené členy návrhové komise, pro všech 8 členů ZO
b) volba ověřovatelů zápisu a usnesení zastupitelstva - na návrh starosty obce byli zvolení
jako ověřovatelé pan Josef Ptáček a Ing. Lukáš Hartwich.
Hlasování: pro návrh ověřovatelů zápisu, pro všech 8 členů ZO
c) schválení programu jednání ZO. ZO schválilo program jednání ZO.
Hlasování: pro návrh programu všech 8 členů ZO
2. Došlá pošta
Obecní zastupitelstvo se seznámilo:
− s žádostí o poskytnutí příspěvku na opravu fasády rodinného domů čp. 289 od paní Marie Jokešové. ZO
žádost projednalo a souhlasí s poskytnutím příspěvku za předpokladu splnění podmínek pro poskytnutí
příspěvku. Hlasování: pro schválení příspěvku na opravu domu čp. 289 všech 8 členů ZO
− s žádostí o odkoupení p.p.č. 1462/12 od manželů Hradeckých, Božanov čp.85 za cenu 15 425,00 Kč.
Hlasování: pro prodej pozemku p.p.č. 1462/12 za cenu 15 425,00 Kč všech 8 členů ZO
3. Finanční hospodaření v roce 2013
Starosta obce seznámil ZO :
− s výsledkem finančního auditu provedeného Krajským úřadem Královéhradeckého kraje. Výrok auditní
zprávy je „nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)“
− s výsledkem inventarizace za rok 2014 a inventarizační zprávou s návrhem na vyřazení opotřebovaného
a nepotřebného majetku. ZO rozhodlo tento majetek v celkové výši 30 941,50 Kč vyřadit z evidence a
provést jeho likvidaci. Hlasování: pro vyřazení a likvidaci opotřebovaného a nepotřebného
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majetku v celkové výši 30 941,50 Kč všech 8 členů ZO
− s výsledkem finančního hospodaření za rok 2013. ZO vzalo informaci na vědomí.
4. Zpráva o uplatňování ÚP Božanova
Starosta obce předložil ZO návrh zprávy o uplatňování ÚP Božanova. ZO zprávu schválilo.
Hlasování: pro schválení zprávy o uplatňování ÚP Božanova všech 8 členů ZO
5. Územní působnost MAS Broumovsko+
Starosta obce seznámil ZO s návrhem územní působnosti MAS Broumovsko+ na období 2014 – 2020.
ZO návrh schválilo. Hlasování: „Zastupitelstvo obce Božanov schvaluje, že správní území obce je
součástí regionu Broumovsko a územím působnosti místní akční skupiny Broumovsko+ na
období 2014 – 2020“.
6. Program rozvoje obce v roce 2014
Starosta obce seznámil ZO s projekty jejíž realizace se předpokládá v roce 2014. ZO vzalo informaci na
vědomí.
7. Záměr prodeje a nákupu pozemků
Starosta obce předložil ZO seznam pozemků navrhovaných k prodeji. Jedná se o pozemky, které jsou
součástí zahrad a jsou pronajaty vlastníky sousedících nemovitostí, p.p.č. 1342, 1344/8, 1344/5, 1345/2,
st. 453 a část pozemku 2892. ZO schválilo záměr prodeje výše uvedených pozemků.
Hlasování: pro schválení záměru prodeje pozemků p.p.č. 1342, 1344/8, 1344/5, 1345/2, st. 453 a
části pozemku 2892 všech 8 členů ZO.
8. Různé
− starosta obce předložil ZO návrh směrnice „Směrnice upravující postupy stanovení smluvních cen pro
pronájem pozemků“. ZO návrh směrnice schválilo. Hlasování: pro schválení směrnice „Směrnice
upravující postupy stanovení smluvních cen pro pronájem pozemků“ všech 8 členů ZO
− starosta obce předložil ZO návrh směrnice „ Směrnice upravující postupy nakládání s majetkem při jeho
prodeji“. ZO návrh směrnice schválil. Hlasování: pro schválení směrnice „Směrnice upravující
postupy nakládání s majetkem při jeho prodeji“ všech 8 členů ZO
− starosta obce informoval ZO o dlužných částkách vymáhaných obcí Božanov za neuhrazené poplatky z
ubytovací kapacity ve výši 33 708,- Kč a poplatky za odpad ve výši 5 070,- Kč. Jedná se o poplatníky u
kterých není možné provést exekuci na plat či bankovní účet. ZO rozhodlo v případě, že nedojde k
úhradě pohledávek nebo uzavření splátkového kalendáře do konce měsíce dubna pověřit vymáháním
dlužných částek exekutorský úřad. Hlasování: pro pověření vymáháním dlužných částek
exekutorský úřad po 30.4.2014 všech 8 členů ZO
− starosta obce seznámil ZO s poptávkovým řízením mimo režim zákona 137/2006 Sb. na nákup
materiálu pro výstavbu splaškové kanalizace. ZO schválilo výsledkem poptávkového řízení nejnižší
nabídce firmy INTOP s.r.o. Ve výši 241 357,00 Kč bez DPH. Hlasování: pro schválení výsledku
poptávkového řízení na materiál pro výstavbu kanalizace nejnižší nabídce firmy INTOP s.r.o. ve
výši 241 357,00 Kč bez DPH všech 8 členů ZO
− starosta obce seznámil ZO s poptávkovým řízením mimo režim zákona 137/2006 Sb. Na opravu části
místní komunikace IV/2 – první etapa. ZO schválilo výsledek poptávkového řízení nejnižší nabídce
firmy STRABAG a.s. Ve výši 1 750 226,00 Kč včetně DPH. Hlasování: pro schválení výsledku
poptávkového řízení na opravu části místní komunikace nejnižší nabídce firmy STRABAG a.s. ve
výši 1 750 226,00 Kč včetně DPH všech 8 členů ZO
Starosta obce poděkoval přítomným občanům za jejich účast na jednání a jednání prohlásil za
ukončené.
V Božanově dne 20. března 2014
starosta obce Božanov
Karel Rejchrt
Ověřovatelé:

…...........................................................
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Usnesení č. 21 zasedání zastupitelstva obce Božanov
ze dne 20. března 2014
Zastupitelstvo obce Božanov.
I. Bere na vědomí :
(1) výsledek finančního hospodaření za rok 2013
(2) projekty jejíž realizace se předpokládá v roce 2014
II. Neschvaluje:
(1)
III. Schvaluje :
(1) ověřovatele zápisu pana Josefa Ptáčka a Ing. Lukáše Hartwicha
(2) návrhovou komisi ve složení: pan Josef Ptáček a pan Jiří Sloupenský
(3) program zasedání zastupitelstva obce
(4) příspěvek na opravu domu čp. 289
(5) prodej pozemku p.p.č. 1462/12 manželům Hradeckým, Božanov čp.85 za částku 15 425,00 Kč
(6) vyřazení a likvidaci opotřebovaného a nepotřebného majetku v celkové výši 30 941,50 Kč
(7) zprávu o uplatňování ÚP Božanova
(8) že správní území obce je součástí regionu Broumovsko a územím působnosti místní akční skupiny
Broumovsko+ na období 2014 – 2020“.
(9) záměru prodeje pozemků p.p.č. 1342, 1344/8, 1344/5, 1345/2, st. 453 a části pozemku 2892
(10) směrnici „Směrnice upravující postupy stanovení smluvních cen pro pronájem pozemků“
(11) směrnici „Směrnice upravující postupy nakládání s majetkem při jeho prodeji
(12) pověření vymáháním dlužných částek exekutorský úřad po 30.4.2014
(13) výsledek poptávkového řízení na materiál pro výstavbu kanalizace nejnižší nabídce firmy INTOP
s.r.o. ve výši 241 357,00 Kč bez DPH
(14) výsledek poptávkového řízení na opravu části místní komunikace nejnižší nabídce firmy
STRABAG a.s. ve výši 1 750 226,00 Kč včetně DPH
IV. Ukládá :
(1)
(2)
Dne 20. března 2014
Karel Rejchrt
starosta obce Božanov
Ověřovatelé:

…...........................................
…...........................................
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