Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

15.4.2009

Přítomní členové zastupitelstva:

Ing. Josef Bušák, Miroslav Pilař, Jiří Kühnel
MVDr. Josef Šafařík, Květa Štilcová,

Omluveni:

Jaroslav Fučík, Pavel Votoček,

Ostatní přítomní: viz prezenční listina přítomných
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Úvod
Plnění úkolů z minulých zasedání
Schválení půjček z FRB
Projednání návrhu zadání územního plánu Borovnice
Příspěvek na ohňostroj, příspěvek na jízdu parního vlaku
Oprava elektrických rozvaděčů čp. 226
Žádosti občanů
Diskuse
Závěr

K bodu 1)
Schůzi zahájil starosta obce, přivítal zúčastněné, zkonstatoval, že jsou přítomno 5 zastupitelů,
Pavel Votoček, Jaroslav Fučík jsou omluveni a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Jako
ověřovatelé zápisu byli navrženi pí. Štilcová, MVDr. Šafařík
H: Návrh byl schválen 3 hlasy. Pí. Štilcová, MVDr. Šafařík 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 15.4.2009:
Pokladna
11245
Pokladna HČ
0
Běžný účet
1276731
Běžný účet HČ
1086868
Běžný účet FRB
541782
Běžný účet dotace
88874
TV
510.000
Účet stav. Spoř.
2858040
CČ:10.000.000 Kč
Celkem
6.373.540 Kč

K bodu 2)
Plnění úkolů:
Žádosti o půjčky z FRB byly vypracovány v termínu.
Na internetové stránky byly zatím umístěny zápisy od roku 2006, v umísťování starších
zápisů budeme pokračovat.

Aktualizace vyhlášek stále probíhá.
Jednání se SÚS se připravuje.
Stav projednávání poškozování živ. prostředí u p. Vondrouše bude referovat p. Votoček
Jednání o konkrétní pomoci pří opravě cest s 1. Podzvičinskou a.s. stále probíhají,
upřesňujeme formu spoluúčasti.

K bodu 3)
K použití je částka 140000 Kč. Žádost se všemi náležitostmi v řádném termínu předložil pan
Jiří Šurda, Borovnice č. 215, žádá o celkem 150000 Kč na zateplení objektu a na změnu
způsobu vytápění. Vzhledem k tomu, že obec bude muset vrátit v letošním roce prostředky,
které má zapůjčené od státu ve výši 400000 Kč, je k dispozici pouze výše uvedená částka.
Z tohoto důvodu není možné poskytnout částku požadovanou.
N: Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí půjčky z FRB ve výši 140000 Kč panu Jiřímu
Šurdovi.
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 4)
Městský úřad ve Dvoře Králové nad Labem zveřejnil veřejnou vyhláškou Oznámení o
projednávání zadání územního plánu Borovnice. Veřejná vyhláška spolu s Návrhem zadání
územního plánu Borovnice byla zveřejněna na úřední desce a webových stránkách umožňující
dálkový přístup od 11.7.2008 do 12.8.2008. Ve výše uvedené lhůtě podali dotčené orgány své
připomínky k tomuto návrhu. Tyto připomínky byly do návrhu zapracovány a doplněný návrh
zadání je předložen zastupitelstvu obce ke schválení.
N: Zastupitelstvo schvaluje zadání územního plánu Borovnice. Zastupitelstvo pověřuje
starostu obce předáním zadání oprávněnému projektantovi.
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 5)
Blíží se termín oslav Dne vítězství, předběžně je rozjednán ohňostroj a to na pátek 8.5. Cena
ohňostroje je opět 15000 Kč.
Společnost železniční výtopna Jaroměř pořádá v letošním roce pokračování oslav 150 výročí
zahájení provozu na celém úseku tratě Pardubice – Liberec. Termín jízdy parních vlaků je od
1.5. do 3.5. Navrhuji poskytnou příspěvek obdobně jako v minulém roce, kdy se dle mého
názoru tato akce setkala s velkým zájmem a to 3000 Kč.
Zastávky parních vlaků na zastávce v Borovnici
1.5. 7:56-7:57
11:27-11:28
12:29-12:30 15:54-15:55 17:51-17:52
2.5. 9:26-9:27
12:29-12:30
18:29:18:30
3.5. 9:53-9:54
16:00-16:01
Návrh: Zastupitelstvo schvaluje uspořádání tradičního ohňostroje ke Dni vítězství v ceně
15000 Kč. Zastupitelstvo schvaluje příspěvek Společnosti železniční výtopna Jaroměř ve
výši 3000 Kč u příležitosti 150 výročí zahájení provozu trati Pardubice – Liberec.

H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 6)
Vzhledem ke špatnému stavu hlavních rozvaděčů v čp. 226 by bylo vhodné provést jejich
rekonstrukci, včetně nového přívodu do domu zemní přípojkou. Cenovou nabídku předložily
firmy Elektros s.r.o. Martinice(nabídková cena 118906 Kč) a Elit Plus s.r.o. Nová Paka
(nabídková cena 93323 Kč) Cenová nabídka poskytnutá firmou Elektros s.r.o. se jeví jako
ucelenější a zajišťující veškeré činnosti vyplývající ze zadání. Z tohoto důvodu zastupitelstvo
rozhodlo o přidělení zakázky firmě Elektros s.r.o. Martinice.
Návrh: Zastupitelstvo schvaluje provedení opravy rozvaděčů a přívodu do čp. 226 a jako
dodavatele schvaluje firmu Elektros s.r.o. Martinice
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 7)
Je zde žádost o odkoupení nepotřebného majetku obce, jedná se o PC stoly a míchačku na
beton.
Návrh: Zastupitelstvo schvaluje prodej nepotřebného majetku obce a to PC stolů a
míchačky na beton za ceny uvedené v inventuře majetku.
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.

K bodu 9)
Diskuse:
Ing. Stránský: Kde se bude v současné době provádět zalesňování a jaká je situace
s předáváním lesního majetku státu na obce.
Starosta: Zalesňování se provádí na místech provedené úmyslné těžby, zalesňovat by se měla
také louka „Pod lomem“, co se týká zákona navrženého vládou, tak není jisté, jak toto
dopadne, když je vláda v demisi a nastupuje vláda nová, zde budeme muset nejspíš počkat.
p.Truhlář: Kdy bude dokončena rekonstrukce bytu v čp. 226 a jaké zde bude nájemné.
Starosta: Rekonstrukce bytu by měla být dokončena do konce dubna. Poté již bude zbývat
jen osazení bytu kuchyní a spotřebiči. Nájemné bude činit 27 Kč za 1 m2 plus zálohy na
služby a nájemné za vybavení bytu.
p.Perun: Chtěl bych se zeptat jak pokračuje projekt na vodovod a kanalizaci, jakým
způsobem budou projektovány a řešeny přípojky.
Starosta: V současné době je projekt ke stavebnímu povolení hotov, v minulém týdnu
proběhl v obci geologický průzkum, v místech umístění přečerpávacích stanic, vodojemu a
ČOV. Obec požádala PFČR o prodej parcely pod vodojemem. Projekční kancelář provedla
konzultaci se stavebním úřadem, kde se dohodli, že bude vypracována pro každé čp.
samostatná projektová dokumentace na vodovodní a kanalizační přípojku. Tato dokumentace
bude obsahovat : technickou zprávu, 1 x situaci a podélný profil kanalizační přípojky.
Vzhledem k proveditelnosti kanalizačních přípojek se bude u každé nemovitosti výškově
zaměřovat terén na soukromém pozemku a u RD pro kanalizační přípojku. Projekční kancelář
bude dále zpracovávat celkovou situaci a souhrnnou technickou zprávu včetně včech
vyjádření dotčených orgánů a orgánů státní správy. Pro každé čp. se budou vydávat 4 paré
projektové dokumentace. Cena PD za obě přípojky včetně zaměření pro jedno čp. je 3000 kč.
Vše bude řešeno formou územního rozhodnutí.
p. Perun: Nebylo by vhodnější a levnější realizovat vše formou územního souhlasu. Na Pecce
to bylo touto formou řešeno a cena byla okolo 1000 Kč.

Starosta: Nevýhoda územního souhlasu je v tom, že platí jen jeden rok. Územní rozhodnutí
lze bez problémů prodlužovat.
p. Perun: U územního souhlasu však stačí, aby byla zahájena jediná přípojka a souhlas pak
trvá neomezenou dobu.
Starosta: Toto je samozřejmě pravda, formu znovu upřesníme na stavebním úřadě.
Příští zasedání se uskuteční 14.5.2009.
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Počet stran zápisu 4
Počet stran usnesení 1

Květa Štilcován v.r.
MVDr. Josef Šafařík v.r.

Ing. Josef Bušák v.r.
starosta obce

Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

15.4.2009

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Poskytnutí půjčky z FRB ve výši 140000 Kč panu Jiřímu Šurdovi.
2. Zadání územního plánu Borovnice. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce předáním
zadání oprávněnému projektantovi.
3. Uspořádání tradičního ohňostroje dne 8.5. ke Dni vítězství v ceně 15000 Kč.
4. Dar Společnosti železniční výtopna Jaroměř ve výši 3000 Kč u příležitosti 150 výročí
zahájení provozu trati Pardubice – Liberec.
5. Provedení opravy rozvaděčů a přívodu do čp. 226 a jako dodavatele schvaluje firmu
Elektros s.r.o. Martinice. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o
dílo.
6. Prodej nepotřebného majetku obce a to PC stolů a míchačky na beton za ceny uvedené
v inventuře majetku.

Obecní zastupitelstvo ukládá:
Vypracovat smlouvy na poskytnutí půjčky z FRB
• Termín:
do 24.4.2009
• Zodpovídá:
starosta
Předat protokolárně podklady dle schváleného zadání ÚP projektantovi firmě TENET
s.r.o.
• Termín:
do 24.4.2009
• Zodpovídá:
starosta
Sepsat smlouvu na dodávku a montáž rozvaděčů v čp. 226
• Termín:
do 24.4.2009
• Zodpovídá:
starosta

Jiří Kühnel v.r.
místostarosta

Ing. Josef Bušák v.r.
starosta obce

