Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

9.4.2010

Přítomní členové zastupitelstva:

Ing. Josef Bušák, Miroslav Pilař, Květa Štilcová,
Pavel Votoček, Jaroslav Fučík

Omluveni:

MVDr. Josef Šafařík, Jiří Kühnel

Ostatní přítomní: viz prezenční listina přítomných
Program:
1) Úvod
2) Plnění úkolů z minulých zasedání
3) Územní plán Borovnice
4) Smlouva se psím útulkem ve Dvoře Králové nad Labem
5) Oslavy Dne vítězství
6) Vyhlášení výběrového řízení na půjčky z FRB
7) Úprava rozpočtu č. 1 roku 2010
8) Informace o povolování vodovodních a kanalizačních přípojek.
9) Záměr pronájmu
10) Diskuse
11) Závěr
K bodu 1)
Schůzi zahájil starosta obce, přivítal zúčastněné, zkonstatoval, že je přítomno 5 zastupitelů,
Jaroslav Fučík, MVDr. Josef Šafařík, jsou omluveni a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Jako
ověřovatelé zápisu byli navrženi p. Pilař, p. Fučík.
H: Návrh byl schválen 3 hlasy. p. Pilař, p. Fučík 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 9.4.2010:
Pokladna
11377
Pokladna HČ
1061
Běžný účet
1012902,28
Běžný účet HČ
891351,13
Běžný účet FRB
137805,11
Běžný účet dotace
66686,56
Účet stav. Spoř.
4.367.753
CČ:10.000.000 Kč
Celkem
6.488.935 Kč

K bodu 2)
Plnění úkolů:
Rozpočet byl zveřejněn.
Inventarizace byla provedena.
Nákupy a prodeje pozemků probíhají. Zbývá nákup od p. Radimského a směna s p. Kubcem.
K bodu 3)
Seznámení s návrhem územního plánu Borovnice. Občané byli seznámeni s návrhem
územního plánu před jeho veřejným projednáváním a projednáním dotčenými orgány. Návrh
územního plánu představil Ing. Arch. Smilnický. Pan architekt vysvětlil postupy, jednotlivé
využití ploch a jak bude vše pokračovat.
N: Zastupitelstvo bere na vědomí návrh územního plánu Borovnice
Ú: Zajistit veřejné projednání návrhu územního plánu .
K bodu 4)
Obci vypršela smlouva s útulkem pro psy ve Dvoře Králové nad Labem. O každého
nalezeného psa na katastru obce se musí postarat obec, vzhledem k tomu, že nemáme
potřebné kapacity pro chov psů, je nutné mít uzavřenou smlouvu s pověřenou osobou, v tomto
případě se jedná u útulek pro psy ve Dvoře Králové nad Labem. Cena za jeden krmný den je
stanovena na 100 kč za jednoho psa.
N: Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy s útulkem ve Dvoře Králové nad Labem a
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
H: Návrh nebyl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl pro.
K bodu 5)
Stejně jako v minulých letech by bylo vhodné zrealizovat oslavy Dne vítězství a to v sobotu
8.5. od 21 hodin. Navrhuji opět provést ohňostroj v celkové ceně do 20 tisíc Kč.
N: Zastupitelstvo schvaluje nákup ohňostroje v celkové výši do 20 tisíc Kč.
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 6)
V souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 1/2007 navrhuji vyhlásit výběrové řízení na
poskytování půjček z FRB a to dnem 12.4.2010. Termín podání žádosti by byl do 11.5.2010
14 hodin. Na poskytnutí půjček je k dispozici částka 137805 Kč
N: Zastupitelstvo schvaluje vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí půjček z FRB a to
počínaje dnem 12.4.2010. Zastupitelstvo jmenuje komisi pro vyhodnocení v následujícím
složení: p. Pilař, Ing. Bušák, pí Štilcová, p. Kühnel, p.Votoček. Zasedání komise bude dne
12.5.2010 v 17 hodin.
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti

K bodu 7)
Návrh rozpočtových změn č. 1 rozpočtu na rok 2010
Oddílparagraf
Příjmy
231-10

Popis

Částka v Kč

Dotace zalesnění

+63686,84

Výdaje
6171-5109
Proúčtování dotace zalesnění
+63686,84
N: Zastupitelstvo schvaluje změny rozpočtu č. 1 na rok 2010.
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 8)
Práce na kanalizačních přípojkách probíhají a v současné době se část znovu přepracovává
tak, aby vyhovovala požadavkům vodoprávního úřadu. O zahájení územního řízení Vás
budeme informovat o v Borovnickém zpravodaji. Částku projekt za přípojku ve výši 3600 Kč
bude obec vybírat až po zahájení prací na vodovodu a kanalizaci.
N: Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o projektových pracích na vodovodních a
kanalizačních přípojkách.
K bodu 9)
Zastupitelstvo zveřejňuje záměr pronájmu střešních prostor a konzole na střechách čp. 16, 39
a objektu trafostanice včetně přípojky na el. energii pro přípojné body WI-FI.
N: Zastupitelstvo schvaluje záměr pronájmu střešních prostor a konzole na střechách čp.
16, 39 a objektu trafostanice včetně přípojek na el. energii..
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 10)
Diskuse:
p. Chvojka: Kdy se konečně dořeší to neúčelné svícení veřejného osvětlení u hospody Na
Konci a u MVDr. Šafaříka. Obec jim jen osvětluje zahrady.
Starosta: Dám to do úkolů ze zasedání a postarám se o to.
p. Klůz: Neustále se potýkáme s motocyklisty na terénních motorkách, jak plaší zvěř a ničí
cesty. Poté co jsme učinili dotaz na PČR nám bylo sděleno, že obec jako silniční správní úřad
nikterak dopravními značkami neomezuje provoz na těchto komunikacích a proto je nelze
postihnout. Nestálo by za úvahu označit lesní cesty dopravní značkou zákaz vjezdu.
Starosta: Osobně si myslím, že značka jako taková nic nevyřeší, závory nejsou pro motorkáře
problém, je to vše v lidech. Budeme se tomuto problému věnovat.
p. Fučík: Chtěl bych se zeptat, jestli se bude řešit cesta k větráku, v současné době je tato
cesta neprůjezdná pro traktory.
Starosta: O tomto jsme již hovořili a připravujeme dokumentaci k zprovoznění cesty.
p.Petrák: Chtěl bych se zeptat kolik obec doplácí na školku. Je to vůbec reálné držet školku?
Starosta: Obec posílá své příspěvkové organizaci MŠ Borovnice do 100 tisíc Kč ročně. 45
tisíc dostává zpět na otop a energie. Zhruba 55 tisíc je určeno na provoz MŠ. Pokud by obec

školku neměla musela by platit ostatním předškolním zařízením, které navštěvují Borovnické
děti neinvestiční náklady za žáky. Obec by tedy neušetřila.
p. Petrák: Mám dotaz zda peníze, které obec vynaložila na projekt na větrný mlýn nejsou „
vyhozené“.
Starosta: Celá věc se má tak, že pokud se se stavbou nezačne nebudou peníze využity účelně.
Nicméně je velmi předčasné to takto hodnotit.
K bodu 11)
Příští zasedání se uskuteční 14.5. 2010 v 18 hodin na OÚ v Borovnici.
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Počet stran zápisu 4
Počet stran usnesení 1
Ostatní přílohy 8

Jaroslav Fučík v.r.
Miroslav Pilař v.r.
Zapsal:
Ing. Josef Bušák
starosta obce

Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

9.4.2010

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Uzavření smlouvy s útulkem pro psy ve Dvoře Králové nad Labem a pověřuje starostu
obce podpisem smlouvy.
2. Nákup ohňostroje v celkové výši do 20 tisíc Kč pro oslavu Dne vítězství.
3. Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí půjček z FRB a to počínaje dnem
12.4.2010. Zastupitelstvo jmenuje komisi pro vyhodnocení v následujícím složení: p.
Pilař, Ing. Bušák, pí Štilcová, p. Kühnel, p.Votoček. Zasedání komise bude dne
12.5.2010 v 17 hodin.
4. Změny rozpočtu č. 1 na rok 2010.
5. Záměr pronájmu střešních prostor a konzole na střechách čp. 16, 39 a objektu
trafostanice včetně přípojek na el. energii.
Obecní zastupitelstvo ukládá:
Vyhlásit a připravit výběrové řízení na poskytování půjček z FRB
 Termín:
do 19.4.2010
 Zodpovídá:
starosta
Připravit a zrealizovat oslavy Dne vítězství
 Termín:
do 8.5.2010
 Zodpovídá:
starosta
Zajistit postoupení ÚP pro veřejné projednávání.
 Termín:
do 23.4.2010
 Zodpovídá:
starosta
Zajistit lepší využití veřejného osvětlení u hospody „ Na Konci“ a u MVDr. Šafaříka
 Termín:
do 12.5.2010
 Zodpovídá:
starosta

Jiří Kühnel v.r.
místostarosta

Ing. Josef Bušák v.r.
starosta obce

