Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:

6.6.2014
__________2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
zastupitelstva obce Božanov č. 22 ze dne 29. května 2014
========================================================
Místo konání: sál OD
Čas konání:
19.00 hodin
Čas ukončení: 21.45 hodin
Přítomní:

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

zahájení
došlá pošta
závěrečný účet a účetní závěrka Obce Božanov za rok 2013
vývoj daňových příjmů v roce 2014
schválení účetní závěrky a hospodářského výsledku PO MŠ Božanov
program rozvoje obce v roce 2014
prodej pozemků dle zveřejněného záměru obce ze dne 24.3.2014
různé
závěr

1. Zahájení
a) volba návrhové komise ve složení pan Josef Ptáček a pan Martin Špreňar
Hlasování: pro navržené členy návrhové komise, pro všech 7 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 7 členů ZO
c) schválení programu jednání ZO. ZO schválilo program jednání ZO.
Hlasování: pro návrh programu všech 7 členů ZO
2. Došlá pošta
Obecní zastupitelstvo se seznámilo:
− s žádostí o poskytnutí příspěvku na opravu fasády rodinného domů na st.p.č. 506 od pana Milana
Hartwicha. ZO žádost projednalo a souhlasí s poskytnutím příspěvku za předpokladu splnění podmínek
pro poskytnutí příspěvku.
Hlasování: pro schválení příspěvku na opravu fasády domu na st. p.č. 506 panu Milanu Hartwichovi
všech 7 členů ZO
− s žádostí o odkoupení obecní cesty p.p.č. 2720 k domu čp. 88 od manželů Šarbortových. Obecní cesta
současně slouží majitelům sousední nemovitosti čp. 15. ZO neschválilo záměr prodeje či pronájmu
p.p.č. 2720 z důvodu užívání pozemku více uživateli.
Hlasování: pro schválení záměru prodeje pozemku p.p.č. 2720 žádný člen ZO, proti všech 7 členů ZO
− s žádostí o poskytnutí daru na pořádání hudebního festivalu „Za poklady Broumovska 2014“, od APRB
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(Agentura pro rozvoj Broumovska). ZO poskytnutí daru ve výši 20 000,- Kč schválilo.
Hlasování: pro poskytnutí daru na pořádání hudebního festivalu „Za poklady Broumovska 2014“
APRB ve výši 20 000,- Kč všech 7 členů ZO
− s žádostí o pronájem části parcely p.p.č. 3070/1 v k.ú. Božanov od paní Soni Sloupenské. ZO schválilo
zveřejnění záměru pronájmu části parcely p.p.č. 3070/1.
Hlasování: pro zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.p.č. 3070/1 všech 7 členů ZO
3.

Závěrečný účet a účetní závěrka Obce Božanov za rok 2013
ZO na základě předložených podkladů schválilo účetní závěrku a závěrečný účet Obce Božanov.
Hlasování: pro schválení účetní závěrky a závěrečného účtu za rok 2013 všech 7 členů ZO

4. Vývoj daňových příjmů v roce 2014
Starosta obce seznámil ZO s vývojem daňových příjmů v roce 2014. ZO vzalo informaci na vědomí.
5. Schválení účetní závěrky a hospodářského výsledku PO MŠ Božanov za rok 2013
ZO na základě předložených podkladů schválilo účetní závěrku a hospodářský výsledek PO MŠ
Božanov za rok 2013. Dále rozhodlo o využití kladného hospodářského výsledku ve výši 5 897,69 Kč
ve prospěch PO MŠ Božanov a nepožaduje jeho odvod obci Božanov.
Hlasování: „Zastupitelstvo obce Božanov schvaluje účetní závěrku a hospodářský výsledek PO
MŠ Božanov za rok 2013 všech 7 členů ZO
Hlasování: „Zastupitelstvo obce Božanov rozhodlo o využití kladného hospodářského výsledku ve
výši 5 897,69 Kč ve prospěch PO MŠ Božanov a nepožaduje jeho odvod obci Božanov všech 7
členů ZO
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. Pravidla schvalování účetní závěrky obce
Starosta obce předložil ZO návrh vnitřního předpisu pro schvalování účetní závěrky obce. ZO pravidla
schvalování účetní závěrky obce schválilo.
Hlasování: pro schválení „Pravidel schvalování účetní závěrky obce“ všech 7 členů ZO
8. Prodej pozemků dle zveřejněného záměru obce ze dne 24.3.2014
Starosta obce předložil ZO žádosti o koupi obecních pozemků zveřejněných 24.3.2014.
Dagmar Lavuová – p.p.č. 1344/8 o výměře 1110 m2 za cenu 27 750,00 Kč
Dagmar Lavuová – st.p.č. 453 o výměře 15 m2 za cenu 375,00 Kč
Manželé Jiří a Jitka Sloupenský – p.p.č. 1344/5 o výměře 2205 m2 za cenu 55 125,00 Kč
Manželé Jiří a Jitka Sloupenský – p.p.č. 1345/2 o výměře 149 m2 za cenu 3 725,00 Kč
ZO schválilo prodej pozemků p.p.č 1344/8 a st.p.č. 453 paní Dagmar Lavuové za celkovou částku 28
125,00 Kč.
Hlasování: pro prodej pozemků p.p.č 1344/8 a st.p.č. 453 paní Dagmar Lavuové za celkovou
částku 28 125,00 Kč všech 7 členů ZO
ZO schválilo prodej pozemků p.p.č 1344/5 a 1345/2 manželům Jiřímu a Jitce Sloupenským za celkovou
částku 58 850,00 Kč.
Hlasování: pro prodej pozemků p.p.č 1344/5 a 1345/2 manželům Jiřímu a Jitce Sloupenským za
celkovou částku 58 850,00 Kč všech 7 členů ZO
9. Různé
− starosta obce seznámil ZO s výší pohledávky za místní poplatek z ubytovací kapacity. Nastínil další
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možný postup při vymáhání této pohledávky.
− starosta obce předložil ZO návrh smlouvy manželů Jitky a Josefa Pejchalových o právu provést stavbu
na pozemcích ve vlastnictví Obce Božanov p.p.č. 1467/1 a 208 (ZE), 2906/3, 2906/4, 2908, 2907/2 (ZE)
496, 1468 (ZE), 207 (ZE). ZO smlouvu o právu provést stavbu schválilo.
Hlasování: pro schválení smlouvy o právu provést stavbu manželům Jitce a Josefu Pejchalovým na
pozemcích ve vlastnictví Obce Božanov p.p.č. 1467/1 a 208 (ZE), 2906/3, 2906/4, 2908, 2907/2 (ZE) 496,
1468 (ZE), 207 (ZE) všech 7 členů ZO
− starosta obce informoval ZO o rozporu stanovisek Policie ČR a Správy chráněné krajinné oblasti
Broumovsko ve věci kácení stromořadí u komunikace Božanov Broumov. Dále informoval o
dotazníkovém šetření v obci Božanov za účelem zjištění postojů občanů v této věci. Výsledkem šetření
je, že 80 % odpovědí upřednostňuje odstranění stromořadí z důvodu bezpečnosti silničního provozu a
zdraví občanů, 19 % občanů upřednostňuje zachování stromořadí a dva hlasy byly neplatné.
− starosta obce informoval ZO se svou účastí v hodnotitelské komisi „Vesnice roku“ a stáži ve Francii,
které pořádá Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR) v období od 16.6.2013 do 27.6.2014. Náklady spojené s
těmito aktivitami hradí SMO ČR. ZO souhlasí s účastí starosty obce na těchto akcích.
Hlasování: pro účast starosty obce v hodnotitelské komisi „Vesnice roku“ a na stáži ve Francii všech 7
členů ZO
− starosta obce seznámil ZO s možností zapojení Obce Božanov do mezinárodního projektu rozhleden –
„Hřebenovky“. Projekt bude realizován za předpokladu získání dotace v min. výši 85% nákladů.
Předpokládaná spoluúčast obce je ve výši 200 000,00 Kč. Realizace projektu v roce 2015 – 2016. ZO
schválilo účast v projektu „Hřebenovky“ s rozhlednou na Červeném vrchu.
Hlasování: pro schválení zapojení Obce Božanov do mezinárodního projektu rozhleden – „Hřebenovky“
s rozhlednou na Červeném vrchu, všech 7 členů ZO
− starosta obce seznámil ZO s návrhem smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů od
firmy EKO-KOM, a.s.. ZO schválilo uzavření smlouvy „Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití
odpadů z obalů“ s firmou EKO-KOM, a.s..
Hlasování: pro schválení uzavření smlouvy „Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z
obalů“ s firmou EKO-KOM, a.s. Všech 7 členů ZO
− starosta obce předložil ZO návrh na vyřazení nefunkčního majetku míchačky na maltu COMET 130 l a
tiskárny Laser Jet Pro CP 25. ZO rozhodlo o vyřazení tohoto majetku a jeho likvidaci.
Hlasování: pro vyřazení nefunkčního majetku míchačky na maltu COMET 130 l a tiskárny Laser Jet
Pro CP 25 a jejich likvidaci všech 7 členů ZO
Starosta obce poděkoval přítomným občanům za jejich účast na jednání a jednání prohlásil za
ukončené.

V Božanově dne 29. května 2014
starosta obce Božanov
Karel Rejchrt

Ověřovatelé:

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

…....................................
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Usnesení č. 22 zasedání zastupitelstva obce Božanov
ze dne 29. května 2014
Zastupitelstvo obce Božanov.
I. Bere na vědomí :
(1) vývoj daňových příjmů v roce 2014
(2) program rozvoje obce v roce 2014
II. Neschvaluje:
(1) záměr prodeje či pronájmu p.p.č. 2720 v k.ú. Božanov
III. Schvaluje :
(1) ověřovatele zápisu pana Josefa Ptáčka a Ing. Lukáše Hartwicha
(2) návrhovou komisi ve složení: pan Josef Ptáček a pan Martin Špreňar
(3) program zasedání zastupitelstva obce
(4) poskytnutí příspěvku na opravu fasády domu st.p.č. 506 panu Milanu Hartwichovi
(5) poskytnutí daru na pořádání hudebního festivalu „Za poklady Broumovska 2014“ APRB ve výši
20 000,- Kč
(6) zveřejnění záměru pronájmu části parcely p.p.č. 3070/1
(7) účetní závěrku a závěrečný účet Obce Božanov za rok 2013
(8) účetní závěrku a hospodářský výsledek PO MŠ Božanov za rok 2013
(9) využití kladného hospodářského výsledku ve výši 5 897,69 Kč ve prospěch PO MŠ Božanov a
nepožaduje jeho odvod obci Božanov
(10) pravidla schvalování účetní závěrky obce Božanov
(11) prodej pozemků p.p.č 1344/8 a st.p.č. 453 paní Dagmar Lavuové za celkovou částku 28 125,00 Kč
(12) prodej pozemků p.p.č 1344/5 a 1345/2 manželům Jiřímu a Jitce Sloupenským za celkovou částku
58 850,00 Kč.
(13) smlouvu o právu provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Obce Božanov p.p.č. 1467/1 a 208
(ZE), 2906/3, 2906/4, 2908, 2907/2 (ZE) 496, 1468 (ZE), 207 (ZE)
(14) účast starosty obce v hodnotitelské komisi „Vesnice roku“ a na stáži ve Francii
(15) zapojení Obce Božanov do mezinárodního projektu rozhleden – „Hřebenovky“ s rozhlednou na
Červeném vrchu
(16) uzavření smlouvy „Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů“ s firmou EKOKOM, a.s.
(17) vyřazení nefunkčního majetku míchačky na maltu COMET 130 l a tiskárny Laser Jet Pro CP 25 a
jejich likvidaci
IV. Ukládá :
(1)
(2)
Dne 29. května 2014
Karel Rejchrt
starosta obce Božanov
Ověřovatelé:

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