Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

24.9.2010

Přítomní členové zastupitelstva:

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

Omluveni:

Jaroslav Fučík

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

Úvod
Plnění úkolů z minulých zasedání
Výběr zpracovatele dotace na vodovod a kanalizaci
Projednání změn rozpočtu č. 3
Výběr dodavatele úředních desek
Nákup a prodej pozemků
Diskuse
Závěr

K bodu 1)
Schůzi zahájil starosta obce, přivítal zúčastněné, zkonstatoval, že je přítomno 6 zastupitelů,
Jaroslav Fučík, je omluven a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Jako ověřovatelé zápisu byli
navrženi p. Pilař, pí. Štilcová
H: Návrh byl schválen 4 hlasy. p. Pilař, pí. Štilcová 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 24.9.2010:
Pokladna
18046
Pokladna HČ
13715
Běžný účet
1839567
Běžný účet HČ
696676
Běžný účet FRB
125790
Běžný účet dotace
20003
Účet stav. Spoř.
4.367.753
CČ:10.000.000 Kč
Celkem
7.081.550 Kč
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K bodu 2)
Plnění úkolů:
Oprava cesty na „Rovně“ byla provedena a dozorována.
Podklady pro výběr dodavatele nových úředních desek jsou předloženy v dnešním jednání.
K bodu 3)
V podstatě jedinou naší šancí jak získat prostředky na vodovod a kanalizaci je dotace a to z
OPŽP, konkrétně z prioritní osy 1 - Zlepšování vodohospod. infrastruktury a snižování
rizika povodní, podoblast - 1.1.1 Snížení znečištění z komunálních zdrojů, aglomerace pod 2
000 EO – pouze v kombinaci s 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody - výstavba a dostavba (nikoliv
rekonstrukce) rozvodných sítí pitné vody a souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě.
Výzva bude dle harmonogramu probíhat v říjnu a listopadu letošního roku. Nezbytným
podkladem pro podání žádosti je splnění podmínky, že se v obci nachází I. a II. pásmo
ochrany podzemních vod. Toto pásmo bylo vyhlášeno dne 18.9.2010 Okresním úřadem
v Trutnově a týká se zdroje pro školu. Vodoprávní úřad toto pásmo potvrdil.
S ohledem na skutečnost, že zpracování dotací pro OPŽP není jednoduchá záležitost, bude
nutné se obrátit na profesionály.
Byly osloveny dvě společnosti ERV Jaroměř a ProPR s.r.o.
Nabídka ERV Jaroměř 130 tisíc Kč bez DPH
Nabídka PRO PR (Allowance s.r.o.) 290 tisíc Kč bez DPH.
N: Zastupitelstvo vybralo společnost ERV, družstvo z Jaroměře jako zpracovatele žádosti o
dotaci z OPŽP za cenu 130 000 Kč bez DPH a pověřuje starostu obce podpisem mandátní
smlouvy.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 4)
Návrh rozpočtových změn č. 3.
OddílPopis
paragraf
Příjmy
231-10
Dotace ÚP národní
231-10
Dotace ÚP EU
231-20
Nájem pozemky
231-20
Nájem pozemky
231-20
Stočné
231-20
Úroky FRB
Výdaje
3639-5011
3639-5011
3639-5031
3639-5031
3639-5032
3639-5032
2212-5169
2212-5171

Mzda – národní
Mzda – EU
Sociální pojištění – národní
Sociální pojištěni – EU
Zdravotní pojištění – národní
Zdravotní pojištění – EU
Komunikace nákup služeb
Komunikace opravy a udržování
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Částka v Kč
+14175
+80325
+6000
-3000
+2000
+5000
+10577
+59948
+2646
+14980
+952
+5397
+3000
+4000
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2310-5169
3319-5194
5512-5136
5512-5171
6171-5175
6171-5173
6171-5321
6171-5362
3612-5154
3611-5660
6171-5901

Rozbor pitné vody
Poukázky jubilea
Hasiči – knihy
Hasiči – opravy a udržování
Pitný režim – zaměstnanci
Cestovné
Přestupky
Daně
Bytové hospodářství – elektřina
Půjčky FRB
Rezerva

+5000
+4000
+1000
+2500
+700
+1500
+1500
+3500
+12000
+40000
-68700

N: Zastupitelstvo schvaluje změny rozpočtu č. 3.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 5)
Vzhledem ke špatnému stavu úředních desek a vzhledem k prodeji nemovitosti byl proveden
průzkum trhu. Na základě průzkumu byla vybrána nabídka firmy TERASPORT, vitrína o
rozměrech 160x123x12 cm v ceně 8999 Kč včetně DPH. Obdobná vitrína u ostatních
prodejců a výrobců je za zhruba 13000 Kč a více. Zastupitelstvo nabídky projednalo a
pověřilo starostu obce získáním nabídek na dřevěné vitríny, aby bylo možné vše posoudit i
z tohoto hlediska.
N: Zastupitelstvo schvaluje nákup vitríny pro úřední desku v ceně do 9000 Kč.
H: Návrh nebyl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl pro.
Ú: Zajistit nabídky na dřevěné vitríny a znovu předložit k projednání do zastupitelstva.
K bodu 6)
Cesta Tajbrovi.
Došlo k vyměření. K realizaci je potřeba provést výkup pozemků o výměře celkem 1225 m2
od p. Vojtíška a 7 m2 od pana Pavolky. Pro jednání navrhuji vzhledem k tomu, že se jená o
intravilán cenu 25 Kč za 1 m2. Celkem by se jednalo o částku 30800 Kč.
N: Zastupitelstvo schvaluje nákup pozemků o výměře 1225 m2 od pana Vojtíška a 7 m2 od
pana Pavolky za cenu 25 Kč za 1 m2, vytyčených geometrickým plánem č. 294-269/2010.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
Žádost o prodej pozemku Josef Stránský.
Pan Stránský žádá o prodej p.p.č. 1474/1 o výměře 221 m2, jedná se o komunikaci, která vede
pouze k jeho domu č.p. 83 a dále nepokračuje. Okolo komunikace jsou pouze pozemky ve
vlastnictví pana Stránského.
N: Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje p.p.č. 1474/1 o výměře 221 m2.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
Pan Vondrouš si podal žádost o pronájem části p.p.č. 116/1 a to od plotu školky k cestě.
N: Zastupitelstvo schvaluje záměr pronájmu části p.p.č. 116/1 od plotu školky k cestě.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
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K bodu 7)
Diskuse:
Chvojka: Již velmi dlouhou dobu se u vil nachází úplně plný kontejner na sklo. I přes moje
již několikeré upozornění s tím nikdo nic nedělá.
Starosta: U kontejneru došlo k vytržení oka pro naložení kontejneru. Budu vývoz urgovat u
svozové firmy.
Chvojka: U kostela je velmi nebezpečné přecházet na druhou stranu na parkoviště, protože za
hřbitovní zeď není vidět, již zde byl před lety smrtelný úraz, nešlo by s tím něco udělat.
Starosta: Prověříme možnost zábran od zdi směrem ke škole, které by umožňovali větší
rozhledové možnosti přecházejících, budeme však limitováni při úklidu sněhu.
MVDr. Šafařík: Situaci by vyřešila zadní cesta od krámu k OÚ, jak vůbec vypadá situace
s touto cestou.
Starosta: Vyměření cesty je objednáno. Do vyměření není možné říci kudy skutečně cesta
vede a jak je vlastně široká. Vyměření bude předáno v říjnu letošního roku. Poté bude novým
zastupitelstvem rozhodnuto o dalším postupu.
Chvojka: Již několikrát jsem pozoroval na to, že některá světla veřejného osvětlení svítí
pouze na soukromé pozemky a nic se s tím neděje. Jedná se o světla u hospody „Na
mraveništi“ a u Dr. Šafaříka.
Starosta: U pana MVDr. Šafaříka již došlo z jeho strany k vyřezání větví a světlo zase plní
svůj účel. U hospody to napravíme.
Starosta: Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem členům zastupitelstva obce za jejich
mnohdy nelehkou práci pro obec. Těm kteří kandidují bych chtěl popřát úspěch ve volbách a
ostatním hodně úspěchů v životě a aby zachovali přízeň naší obci.
K bodu 8
Příští zasedání se uskuteční v listopadu 2010 na OÚ v Borovnici.
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Počet stran zápisu 4
Počet stran usnesení 1
Ostatní přílohy 5

Květa Štilcová v.r.
Miroslav Pilař v.r.
Zapsal dne 30.9.2010:
Ing. Josef Bušák v.r.
starosta obce
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Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

24.9.2010

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Společnost ERV, družstvo z Jaroměře jako zpracovatele žádosti o dotaci z OPŽP na
vodovod a kanalizaci za cenu 130 000 Kč bez DPH a pověřuje starostu obce podpisem
mandátní smlouvy.
2. Změny rozpočtu č. 3 na rok 2010
3. Nákup pozemků o výměře 1225 m2 od pana Vojtíška a 7 m2 od pana Pavolky za cenu
25 Kč za 1 m2, vytyčených geometrickým plánem č. 294-269/2010
4. Záměr prodeje p.p.č. 1474/1 o výměře 221 m2.
5. Záměr pronájmu části p.p.č. 116/1 od plotu školky k cestě
Obecní zastupitelstvo ukládá:
Zajistit nabídky na dřevěné vitríny pro úřední desku
 Termín:
do ustavujícího zasedání zastupitelstva
 Zodpovídá:
starosta
Zajistit odvoz kontejneru na sklo u vil
 Termín:
do ustavujícího zasedání zastupitelstva
 Zodpovídá:
starosta
Zajistit posouzení situace s bezpečností chodců u hřbitovní zdi při přecházení na
parkoviště
 Termín:
do ustavujícího zasedání zastupitelstva
 Zodpovídá:
starosta
Zajistit odstranění nedostatků na veřejném osvětlení u hospody
 Termín:
do ustavujícího zasedání zastupitelstva
 Zodpovídá:
starosta

Jiří Kühnel v.r.
místostarosta
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Ing. Josef Bušák v.r.
starosta obce
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