Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

25.3.2011

Přítomní členové zastupitelstva:

Ing. Josef Bušák, Martin Vočka, Pavel Votoček,
Ing. Lucie Bartošová, Ondřej Lejdar, Martin Kühnel
Květa Štilcová

Omluveni:

Ostatní přítomní: viz prezenční listina přítomných
Program:
1) Úvod
2) Plnění úkolů z minulého zasedání.
3) Vyhlášení půjček z FRB pro rok 2011
4) Informace o dotaci z PRV
5) Projednání změny rozpočtu č. 1 rozpočtu na rok 2011
6) Dotace sdružením
7) Prodej nepotřebného majetku obce
8) Pronájem pozemku
9) Diskuse
10) Závěr
K bodu 1)
Konstatuji, že počet přítomných zastupitelů je 6, zasedání je tedy usnášeníschopné. Jako
ověřovatele zápisu navrhuji p. Martina Kühnela a pana Pavla Votočka. Kdo je pro tyto
ověřovatele, kdo je proti, zdržel se někdo hlasování. Pokud tomu tak není, konstatuji, že
ověřovatelé zápisu byli zvoleni 6 hlasy. Přednesení programu. Chce někdo program doplnit.
Hlasování o programu zasedání.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
Předsedající přednesl program jednání, požádal zastupitele o doplnění programu, žádné
připomínky ani návrhy nebyly vzneseny.
H: Program byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 1)
Stav Obecních financí k 25.3.2011
Pokladna
10531
Pokladna HČ
4067
Běžný účet
1003171
Běžný účet HČ
1249710
Běžný účet FRB
154909
Běžný účet dotace
5144
Účet stav. Spoř.
5.046.590
CČ:10.000.000 Kč
Celkem
7.474.120 Kč
K bodu 2)
K zápisu ze zasedání nebyly předneseny námitky a ověřovatelé zápisu zápis řádně potvrdili
svými podpisy. Zápis ze zasedání dne 25.2.2011 je tedy schválený.
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Splněné:
S ing. Tolarem bylo jednáno dne 23.3.2011 o senáži a její likvidaci, likvidace proběhne
v příštích měsících formou zaorání.
Nabídka rozboru vod byla získána ze zdravotního ústavu a bude zveřejněna v Borovnickém
zpravodaji, který vyjde příští týden.
K bodu 3)
Na účtu FRB je k dnešnímu dni 154909 Kč. Na základě vyhlášky č. 1/2007 O vytvoření a
použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce vyhlašuje obec jedenkrát
ročně výběrové řízení na poskytnutí půjček, přihlášku je možné podat do 30-ti dnů od
vyhlášení.
N: Zastupitelstvo obce vyhlašuje dnem 25.3.2011 výběrové řízení na poskytování půjček
z FRB. Přihlášky je možné podávat do 27.4.2011 do 17 hodin.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 4)
Obec uspěla v žádosti o dotaci na lesní techniku z POV. V rámci dotace bude zakoupen
malotraktor kategorie T2 nebo T3, štěpkovač, naviják, návěs, radlice na sníh a motorová pila
na manipulaci paliva. Předpokládaná cena zakázky je 810000 Kč včetně DPH. Dotace činí
236250 Kč, náklady obce 438750 Kč. DPH bude obci vráceno. Procento dotace je 35%.
Veškerá technika musí být nová.
N: Zastupitelstvo schvaluje přijetí dotace ve výši 236250 Kč na projekt Nákup techniky pro
LHC Borovnice.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 5)
Návrh rozpočtových změn č. 1 rozpočtu na rok 2011
Oddílparagraf
Příjmy
231-10

Popis

Částka v Kč

Dotace sčítání obyvatelstva

+2239

Výdaje
6402-5364
Vratky
+10824
5512-5019
Refundace – školení JSDHO
+11000
5512-5039
Refundace odvody – školení JSDHO
+4000
5512-5171
Opravy a udržování – PS12
+10000
5512-5167
Školení JSDHO
+11500
6171-5901
Rezerva
+45085
Rozpočtové změny řeší především školení JSDHO na obsluhu motorových pil. Návrh byl
zveřejněn 18.3.2011. Rozpočet i nadále zůstává vyrovnaný.
N: Zastupitelstvo schvaluje změny rozpočtu na rok 2011 č. 1.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 6)
Jako již tradičně každý rok zde máme žádosti sdružení o poskytnutí dotací na provoz.
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FK Borovnice o.s. žádá pro rok 2011 dotaci ve výši 20000 Kč. (údržba fotbalového hřiště, a
kabin, údržbu traktůrku, úhrady cestovného hráčům a rozhodčím a nákup sportovních potřeb.
KD Borovnice žádá pro rok 2011 o dotaci 10000 Kč na činnost klubu.
SHČMS SDH Borovnice žádá pro rok 2011 o dotaci 40000 Kč na zajištění oslav 130. výročí
založení sboru dobrovolných hasičů v Borovnici. Oslavy proběhnou 18.června. Oslavy budou
zahájeny průvodem od hasičárny na fotbalové hřiště, v průvodu bude hrát Krkonošská
dechovka z Jablonce nad Jizerou, která bude mít po příchodu na hřiště zhruba hodinový
koncert. Poté budou probíhat soutěže v požárním útoku. Od 19:30 se uskuteční koncert
folkové skupiny Nezmaři. Z dotace by byly uhrazeny honoráře hudebníků a zvukařů a
zajištění soutěží.
N: Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace FK Borovnice o.s. ve výši 20000 Kč, KD
Borovnice ve výši 10000 Kč, SDH Borovnice ve výši 40000 Kč.
Ú: Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podepsáním příslušných smluv o poskytnutí dotací.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 7)
Záměr prodeje vozidla AVIA A30N SPZ TU12-39 byl vyvěšen na úřední desce od 2.3. do
17.3.2011 včetně elektronické úřední desky.
Zájem o vozidlo projevil p. Michal Pohořalý, Horní Rokytnice č.18, Rokytnice nad Jizerou.
Nabízená cena je 2000 Kč.
Je třeba rozhodnout, zda vozidlo necháme zlikvidovat nebo ho prodáme.
N: Zastupitelstvo schvaluje prodej Nákladního vozidla AVIA A30N speciální požární
automobil SPZ TU 12-39 za cenu 2000 Kč panu Michalu Pohořalému z Rokytnice nad
Jizerou.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 8)
Zastupitelstvo na svém zasedání dne 24.9.2010 odsouhlasilo záměr pronájmu části p.p.č.
116/1 o výměře 196 m2. Záměr byl zveřejněn na úřední desce OÚ od 29.11.2010 do
14.12.2010, včetně elektronické úřední desky umožňující dálkový přístup. Navrhuji uzavřít se
žadatelem p. Karlem Vondroušem nájemní smlouvu na dobu určitou v délce trvání 1 roku
s možností prodloužení. Nájemné navrhuji ve výši 2 Kč za m2 ročně.
N: Zastupitelstvo schvaluje pronájem části p.p.č. 116/1 o výměře 196 m2 panu Karlu
Vondroušovi na dobu určitou v délce trvání 1 rok za nájemné 2 Kč za m2 ročně.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
Je zde žádost SDH Borovnice o bezúplatné zapůjčení staveb a zařízení na fotbalovém hřišti,
které jsou v majetku obce v termínu od 17.6.2011 do 19.6.2011. Zapůjčené objekty budou
předány ve stavu v jakém budou předány.
N: Zastupitelstvo schvaluje bezúplatné zapůjčení objektů na fotbalovém hřišti SDH
Borovnice v termínu od 17.6.2011 do 19.6.2011, zapůjčením nesmí být omezena činnost FK
Borovnice dne 19.6.2011 při přípravě fotbalového zápasu.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 9)
Diskuse:
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Pan Jiří Votoček: Chtělo by už řešit pobíhající psy, ti co k nám běhají od Strnadů nás
obtěžují.
Starosta: Budeme aktualizovat vyhlášky a tuto věc řešit.
Pan Jiří Chvojka: Chtěl bych se také připojit, ten problém s pobíhajícími psy není jenom u
Strnadů v čp.16 je to to samé. Dále bych se chtěl zeptat, jak se bude řešit ten „val“ u přejezdu,
je to tam už o vanu o auta.
Starosta: Stížnost paní Musilové jsem už obdržel. Co se týká přejezdu, bude tam probíhat
vyměření a na základě to zjistíme na čí pozemku se ten val nachází a budeme to řešit.
Pan Jiří Votoček: Jak je to s čištěním příkopů, Chalupa mě neustále upozorňuje, ať si příkop
vyčistím, ale to není můj pozemek. Kdo to bude řešit, eventuelně platit.
Starosta: Pokud do příkopu u silnice ústí septiky nebude to čistit SÚS. Je to na tom, kdo do
příkopu nechává tu vodu vytékat. Obec čistí propustky.
Pan Jiří Chvojka: Naplánujte prohlídku potoka, dle mého názoru je to již nutné.
Starosta: Svoláme ji na duben.
Pan Zdeněk Perun: Chtěl bych se vrátit k cestě pod námi. Nesouhlasím s jakýmkoliv
navážením materiálu a zvedáním cesty, sklon je nutné mít k paní Badurové, kde odjakživa byl
kanálek, který odváděl vodu do potoka. To že tam dnes není způsobuje podmáčení cesty. Na
druhé straně je to to samé.
Starosta: Stav cesty budeme řešit v rámci jarních oprav.
Pan Jiří Chvojka: Měli byste také něco udělat s pálením, většina lidí pálí večer a obtěžuje
ostatní.
Starosta: Budeme to řešit vyhláškou.
Pan Zdeněk Perun: V tomto týdnu došlo několikrát k výpadkům elektrické energie. Je tu
nějaká možnost jak dát občanům vědět jak dlouho elektřina ještě nepůjde?
Starosta: Bohužel starosta obce využívá stejnou linku jako jakýkoliv jiný občan. Budu se
snažit zapracovat na větším informování.
K bodu 10)
Závěr. Příští pravidelné zasedání se bude konat 29.4.2011 od 18 hodin na OÚ v Borovnici
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Počet stran zápisu 4
Počet stran usnesení 1
Ostatní přílohy 1
Marin Kühnel v.r.
Pavel Votoček v.r.
Zapsal dne 25.3.2011
Ing. Josef Bušák
starosta obce
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Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

25.3.2011

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Vyhlášení výběrového řízení na poskytování půjček z FRB, uzávěrka je 27.4.2011
v 17 hodin.
2. Přijetí dotace ve výši 236250 Kč na projekt Nákup techniky pro LHC Borovnice
z POV
3. Změny rozpočtu č. 1 na rok 2011
4. Poskytnutí dotace FK Borovnice o.s. ve výši 20000 Kč, KD Borovnice ve výši 10000
Kč a SDH Borovnice ve výši 40000 Kč.
5. Prodej Nákladního vozidla AVIA A30N speciální požární automobil SPZ TU 12-39 za
cenu 2000 Kč panu Michalu Pohořalémui z Rokytnice nad Jizerou.
6. Pronájem části p.p.č. 116/1 o výměře 196 m2 panu Karlu Vondroušovi na dobu
určitou v délce trvání 1 rok za nájemné 2 Kč za m2 ročně.
7. Bezúplatné zapůjčení objektů na fotbalovém hřišti SDH Borovnice v termínu od
17.6.2011 do 19.6.2011, zapůjčením nesmí být omezena činnost FK Borovnice dne
19.6.2011 při přípravě fotbalového zápasu.
Obecní zastupitelstvo ukládá:
Zajistit podklady (žádosti) pro výběrové řízení na půjčky z FRB
 Termín:
do 28.3.2011
 Zodpovídá:
starosta, místostarosta
Zajistit podklady pro výběrové řízení na poskytnutí techniky v rámci projektu Nákup
techniky pro LHC Borovnice
 Termín:
31.3.2011
 Zodpovídá:
starosta
Sepsat smlouvy s OS na poskytování dotací
 Termín:
31.3.2011
 Zodpovídá:
starosta, místostarosta
Zajistit řádné přehlášení vozidla a jeho vyřazení z výjezdu
 Termín:
15.4.2011
 Zodpovídá:
starosta, místostarosta

Ondřej Lejdar v.r.
místostarosta
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Ing. Josef Bušák v.r.
starosta obce
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