Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

15.5.2019

Přítomní členové zastupitelstva:

Eva Tajbrová, Ing.Lucie Bartošová, Martin Vočka, Hana
Votočková, Bohuslava Hrdinová, Martin Kühnel,Dana
Vočková

Ostatní přítomní: viz prezenční listina přítomných
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Úvod
Zrušení bodu č.5 usnesení ze zasedání OZ ze dne 27.2.2019
Uzavření smlouvy o pronájmu prostoru pro telekomunikační vedení
Veřejnoprávní smlouva s Městem Dvůr Králové nad Labem
Cena vodného a stočného na rok 2019
Rozpočtové změny 2,3,4 a stav finančních prostředků
Dotační program – účelová dotace
Zřízení služebnosti inženýrské sítě(vodovod)
Žádosti o prodej a pronájem pozemků
Diskuse
Závěr

K bodu 1)
Vítám Vás všechny na dnešním zasedání OZ.
Konstatuji, že počet přítomných zastupitelů je 7, zasedání je tedy usnášeníschopné.
Jako zapisovatelku navrhuji Bohuslavu Hrdinovou. Jako ověřovatele zápisu navrhuji pana
Martina Vočku a paní Hanu Votočkovou.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
Paní starostka přednesla program jednání, požádala zastupitele o doplnění programu, žádné
připomínky ani návrhy nebyly vzneseny.
H: Program byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 2)
V bodě bodu č.5 usnesení ze zasedání OZ ze dne 27.2.2019 bylo chybně rozhodnuto o udělení
souhlasu (sepsání nájemní smlouvy) s umístěním komunikačního vedení v čp.1, 16 a 226 a
telekomunikačního zařízení pro rozšíření WIFI na čp.39 a 16 bez zveřejnění záměru o
pronájmu. Proto byl tento bod usnesení zrušen a tato administrativní chyba byla napravena.
Záměr byl zveřejněn na úřední desce od 14. do 29.3.2019 a nyní tedy může dojít k uzavření
smlouvy.
K bodu 3)
Navrhuji tedy uzavření výše uvedené smlouvy o pronájmu.
N: Uzavřít smlouvu.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

K bodu 4)
Dle nové legislativy musí být ukončena veřejnosprávní smlouva s Městem Dvůr Králové nad
Labem o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků v naší obci a musí být uzavřena
smlouva nová.
N: Ukončit stávající smlouvu s Městem Dvůr Králové nad Labem a uzavřít smlouvu novou.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.
K bodu 5)
Na letošní rok byla dle kalkulace stanovena částka za vodné ve výši 19 Kč bez DPH – to
znamená, že zůstává stejná jako v roce 2018. Částka za stočné se zvyšuje na 24,80 Kč bez DPH.
N:Částka za vodné na rok 2019 19 Kč bez DPH za m3, částka za stočné 24,80 Kč bez DPH
za m3.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

K bodu 6)
O stavu finančních prostředků obce a rozpočtovými opatřeními 2,3,4 seznámí přítomné účetní
obce.
Stav finančních prostředků k 15.5.2019
BÚ
3778572,01 Kč
HČ
732884,43 Kč
FRB
230220,79 Kč
ČNB
324515,23 Kč
VAK
141174,00 Kč
Sbírka zvon
77756,97 Kč
Sbírka větrák
84095,00 Kč
Pokladna
5079,00 Kč
Pokladna HČ
23956,00 Kč
Celkem

5398253,43 Kč

Úvěr KB

6850000,00 Kč

Návrh rozpočtových změn č. 2 rozpočtu na rok 2019

Výdaje
2310-5343
2321-5343
6330-5343
3722-5165
3722-5164
3111-5336
3111-5331
6402-5364
6171-5011

pitná voda-oprava položky
kanalizace-oprava položky
svoz odpadů-oprava položky
MŠ-oprava položky
vratky fin.prostředků KÚ

-6000
-6000
+12000
-60000
+60000
-157000
+157000
+26651,5
-26651,5

N: Zastupitelstvo schvaluje změny rozpočtu č. 2 rozpočtu obce na rok 2019.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
Návrh rozpočtových změn č. 3 rozpočtu na rok 2019
Příjmy
1122
1341
6330-4134
2321-2111
Výdaje
6399-5365
2212-5171
2212-5169
2310-5021
2310-6121
2321-5021
2321-6121
3322-5021
2310-6121
3322-5173
3322-5171
3421-5179
3631-5171
3639-5179
3639-5222
5512-5019
5512-5039
5512-5173
5512-5222
6171-5169
6171-5171
6171-5179
6310-5163
6409-5362
6171-6121
5213-5903
6330-5345

daň z příjmu obce za rok 2018
poplatek ze psů
převod fin.prostředků z ČNB
stočné

+76000
+300
+310000
+50000

proúčtování daně
cesty-oprava položky

+76000
-34000
+34000
+10000
-10000
+15000
-15000
+30000
-30000
+5000
-5000
+2000
-2000
+2200
-2200
+3161
+1074
+510
-4445
+20000
+25000
+634
+566
+20400
-66600
+50000
-310000

pitná voda-DPČ
ČOV-DPČ
větrák-DPČ
větrák-cestovné
dar DDM
členské příspěvky
oprava položky
PO-refundace školení
PO-refundace školení-odvody
PO-školení-cestovné
ČMS-služby
ČMS-opravy
ČMS-členské příspěvky
poplatky ČNB
DPH
ČMS-stavby
rezerva-krizové opatření
převod fin.prostředků

N: Zastupitelstvo schvaluje změny rozpočtu č. 3 rozpočtu obce na rok 2019.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
Návrh rozpočtových změn č. 4 rozpočtu na rok 2019
Příjmy
6330-4134
převod fin.prostředků z ČNB
+322000
1341
poplatek za psy
+500
Výdaje
3429-5222
dary spolkům-oprava položky
-20000
3429-5179
+20000
3739-5365
popl.za odebranou podz.vodu
+15210
6171-5169 ČMS-služby
+5000
2310-6121 pitná voda-přípojky
-19710
3612-5154 BH-oprava položky
-12806
3612-5159
+12806

N: Zastupitelstvo schvaluje změny rozpočtu č. 4 rozpočtu obce na rok 2019.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 7)
21.září 2018 schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání poskytování příspěvku na
pořízení přípojky využívající tlakovou kanalizaci nebo přečerpávání. Na poskytování tohoto
příspěvku byl vytvořen dotační program,. Všeobecné podmínky pro poskytování příspěvku
budou zveřejněny na webových stránkách a k nahlédnutí budou v kanceláři OÚ.
N: Zastupitelstvo schvaluje všeobecné podmínky pro poskytování příspěvku na přípojky
využívající tlakovou kanalizaci nebo přečerpávání.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 8)
Majitel objektu čp.48 požádal o zřízení služebnosti pro inženýrskou síť (vodovodní přípojka)
pro tento dům na obecní komunikaci par.č. 1456/1.
N: Zastupitelstvo schvaluje zřízení služebnosti pro vodovodní přípojku pro dům čp.48 na
par.č.1459/1.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 9)
Vlastníkovi domu čp. 92 byl zastupitelstvem obce schválen v únoru 2016 záměr prodeje části
pozemků č. 246/4,246/3 a 248/1 u tohoto dumu. Jedná se o výměru cca 185m2 Záměr prodej
byl zveřejněn 9.3.2016.
N: Zastupitelstvo sepsání smlouvy o prodeji.
H: Návrh byl schválen 7hlasy.
Nájemník z domu čp.138 P.M. podal žádost o pronájem garáže u tohoto domu.
N: Zveřejnit záměr pronájmu garáže u čp.138.
H: Návrh byl schválen 7hlasy.

Pan K. podal žádost o pronájem pozemku č. 198/1s výměrou 1748 m2 na skladování dřeva
apod.
N: Zastupitelstvo obce navrhuje zveřejnit záměr pronajmout pouze část tohoto pozemku.
H: Návrh byl schválen 7hlasy.
Paní F. podala žádost o koupi pozemku č.96 o výměře 83m2 ohledně přístupu k parcele na níž
by chtěla stavět dům.
N: Zveřejnit záměr prodeje č.96 o výměře 83m2.
H: Návrh byl schválen 7hlasy.
Pan F. podal žádost o koupi části pozemku č. 1451 (cca 6m2) na který zasahuje roh domu
čp.164, jehož je majitelem. Dále o koupi části pozemku č. 1460/1 – nevyužívaná komunikace
vedle jejich zahrady.
N: Zveřejnit záměr prodeje části pozemků č. 1451 a 1460/1.
H: Návrh byl schválen 7hlasy.
K bodu 9)
Připomínky občanů:
V obci i přes dopravní značení zakazující vjezd, stále jezdí těžká nákladní vozidla.
Úkol: Upozornit na porušování DI.
Termín: Ihned
Zodpovídá: Místostarosta
Oprava propadlého propustku na komunikaci vedoucí čp.124.125 (sjezd ze silnice) – bude
provádět Firma Albrecht Mostek co nejdříve.
Zábradlí na mostech na silnici nejsou reflexně označena. Silnici směrem k Horkám nebezpečně
vzdouvají kořeny stromů.
Úkol: Jednat se správou a údržbou silnic – p.Krapla
Termín: do 31.5.2019
Zodpovídá: Starostka
U čp.16 a 226 přemístit kontejnery – zabraňují ve výhledu při výjezdu na silnici. Co se bude
dělat s dřevěnými sloupy, které nejsou využívány k žádnému vedení.
Úkol: Zajistit přemístění kontejnerů a popelnic, zjistit komu patří dřevěné sloupy a jednat s
majitelem.
Termín: do 31.8.2019
Zodpovídá: Starostka a místostarosta.
Co znamená barevné označení kanálů?
Firma Stavoka označila kanály, které bylo nutné opravit ( netěsnost) – oprava byla již
provedena.
Nepořádek okolo kravína.
Úkol: Vyzvat nájemce k úklidu.
Termín: 31.5.2019
Zodpovídá: účetní
V lesích a na lesních cestách dochází k „nájezdům“ motorkářů, kteří vše ničí.
Úkol: Oslovit PČR.

Termín: 31.5.2019
Zodpovídá: Starostka
Paní B. vznesla námitku, která se týkala posekání části pozemku (pěšiny kolem potoka) na akci
Pohádková cesta pro děti, bez jejího vědomí.
Došlo k nedorozumění, za což se organizátor omlouvá. Pokud by z dané situace vyplynuly
problémy, obec se nezříká odpovědnosti a řešení vzniklého problému.
K bodu 10)
Jednání zastupitelstva bylo ukončeno.
Příští veřejné zasedání zastupitelstva bude 26.6.2019.

Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Počet stran zápisu 6
Počet stran usnesení 1
Hana Votočková

v.r.

Martin Vočka

v.r.
Zapsala dne 15. 5. 2019
Bohuslava Hrdinová

Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

15.5.2019

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1.
2.
3.
4.

Zrušení bodu č.5 usnesení z 27. 2.2019
Uzavření smlouvy o pronájmu prostoru pro telekomunikační vedení.
Ukončit stávající smlouvu s Městem DKNL a uzavřít smlouvu novou.
Částka za vodné na rok 2019 19 Kč bez DPH za m3, částka za stočné 24,80 Kč bez
DPH za m3.
5. Změny rozpočtu č. 2, 3 a 4 rozpočtu obce na rok 2019.
6. Všeobecné podmínky pro poskytování příspěvku na přípojky využívající tlakovou
kanalizaci nebo přečerpávání.
7. Zřízení služebnosti pro vodovodní přípojku pro dům čp.48 na par.č.1459/1, sepsání
smlouvy o prodeji části pozemků č. 246/4,246/3 a 248/1 , zveřejnit záměr pronájmu garáže u
čp.138, pronájem části pozemku č. 198/1, záměr prodeje č.96 o výměře 83m2,záměr prodeje
části pozemků č. 1451 a 1460/1.
Obecní zastupitelstvo ukládá:
Úkol: Upozornit na porušování DI.
Termín: Ihned
Zodpovídá: Místostarosta
Úkol: Jednat se správou a údržbou silnic – p.Krapla
Termín: do 31.5.2019
Zodpovídá: Starostka
Úkol: Zajistit přemístění kontejnerů a popelnic, zjistit komu patří dřevěné sloupy a jednat s
majitelem.
Termín: do 31.8.2019
Zodpovídá: Starostka a místostarosta.
Úkol: Vyzvat nájemce kravína k úklidu.
Termín: 31.5.2019
Zodpovídá: účetní
Úkol: Oslovit PČR.
Termín: 31.5.2019
Zodpovídá: Starostka
v.r.
Martin Vočka
místostarosta

v.r.
Eva Tajbrová
starosta obce

