Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

29.4.2011

Přítomní členové zastupitelstva:

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

Omluveni:

Ostatní přítomní: viz prezenční listina přítomných
Program:
1) Úvod
2) Plnění úkolů z minulého zasedání.
3) Půjčky z FRB pro rok 2011
4) Výběrové řízení na zateplení OÚ a MŠ
5) Výběrové řízení na Nákup techniky pro LHC Borovnice
6) Nákup mulčovače a čelní sekačky na malotraktor.
7) Opravy lesních obslužných komunikací.
8) Pronájem pozemku
9) Prodej a nákup pozemků
10) Změna dodavatele el. energie pro obec
11) Diskuse
12) Závěr
K bodu 1)
Konstatuji, že počet přítomných zastupitelů je 6, zasedání je tedy usnášeníschopné. Jako
ověřovatele zápisu navrhuji paní Květu Štilcovou a pana Martina Vočku. 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.
Stav Obecních financí k 29.4.2011
Pokladna
50813
Pokladna HČ
2090
Běžný účet
778034
Běžný účet HČ
1221451
Běžný účet FRB
158267
Běžný účet dotace
5066
Účet stav. Spoř.
5.046.590
CČ:10.000.000 Kč
Celkem
7.262.313 Kč
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K bodu 2)
K zápisu ze zasedání nebyly předneseny námitky a ověřovatelé zápisu zápis řádně potvrdili
svými podpisy. Zápis ze zasedání dne 25.3.2011 je tedy schválený.
Splněné:
Podklady pro půjčky z FRB byly připraveny.
Podklady pro výběrové řízení na nákup techniky byly připraveny a rozeslány firmám,
výběrové řízení proběhlo.
Smlouvy s OS byly řádně sepsány a peněžní prostředky poukázány na příslušné účty.
Vozidlo AVIA bylo předáno a řádně vyřazeno z registru a z výjezdu.
K bodu 3)
V řádném termínu nebyly přihlášeny žádné přihlášky pro poskytnutí půjček z FRB. Navrhuji
tedy, aby si půjčku vzala Obec Borovnice na opravu svého bytového fondu (byt v čp. 16 – po
Jandových)
N: Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí půjčky 140000 Kč z FRB na opravu bytového
fondu obce. Splatnost půjčky je třeba nastavit na 12 měsíců.
H:Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 4)
Komise pro hodnocení nabídek ve výběrovém řízení na akci: Snížení energetické náročnosti
budovy OÚ a MŠ v Borovnici doporučuje schválit jako vítěznou firmu Sta-mont s.r.o.
Trutnov a uzavřít s touto firmou smlouvu o dílo.
N: Zastupitelstvo schvaluje firmu STA-MONT s.r.o. Trutnov jako dodavatel a zhotovitele
pro zakázku „Snížení energetické náročnosti budovy OÚ a MŠ“ a pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy o dílo.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti..
K bodu 5)
Komise pro hodnocení nabídek ve výběrovém řízení na akci: Nákup techniky pro LHC
Borovnice doporučuje schválit jako vítěznou firmu Pavel Šálek – Agroservis Prostějov a
uzavřít s touto firmou smlouvu o dílo.
N: Zastupitelstvo schvaluje firmu Pavel Šálek – Agroservis Prostějov jako dodavatel a
zhotovitele pro zakázku „Nákup techniky pro LHC Borovnice“ a pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy o dílo.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 5)
Komise pro hodnocení nabídek ve výběrovém řízení na akci: Nákup techniky pro LHC
Borovnice doporučuje schválit jako vítěznou firmu Pavel Šálek – Agroservis Prostějov a
uzavřít s touto firmou smlouvu o dílo.
N: Zastupitelstvo schvaluje firmu Pavel Šálek – Agroservis Prostějov jako dodavatel a
zhotovitele pro zakázku „Nákup techniky pro LHC Borovnice“ a pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy o dílo.
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H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 6)
Vzhledem k tomu, že do projektu nebyla zahrnuta sekačka na trávu a mulčovač, bylo by
vhodné ho k traktoru dokoupit, aby bylo možné sekat již tuto sezónu. Cena mulčovače je
58000 Kč včetně DPH, cena sekačky je 49200 Kč. Pokud by to technologie umožňovala
zabezpečit i sběr materiálu do koše.
N: Zastupitelstvo schvaluje nákup bubnové sekačky a mulčovače na malotraktor, pokud to
technologie umožní, tak včetně sběru.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 7)
Jak zde již bylo několikrát diskutováno, snažíme se uvést stavy důležitých komunikací pro
zajištění obsluhy lesa do stavu způsobilého k používání. Je dojednán materiál z Mostku
(recykláž). Navrhuji opravit následující komunikace nebo jejich části:
1. Cesta k Mrštníku – je vytyčená, částečně bude nutné odebrat ornici
v délce asi 100 m, doplnit kamenivem
2. Cesta k „Haklovu mlýnu“- rozšířit úvoz, doplnit kamenivem, část
byla provedena v minulém roce, dokončení bude v roce 2012 –
p.Rejmont, p. Tlustý
3. Cesta od kravína k lesu – vyměření, doplnění kamenivem
4. Cesta u „Vondroušovi chaty“ – propustek, doplnění kamenivem
5. Cesta u Shnilého mostu – doplnění kamenivem do kolejí.
Kamenivo bude deponováno u kravína. Maximální cena pro letošní rok 130000 Kč bez DPH.
N: Zastupitelstvo schvaluje opravy lesních cest „ K Mrštníku“, „ K Haklovu mlýnu –
2.etapa“, „za kravínem – k lesu“,“ u Vndroušovy chaty – propustek“, „u Shnilého mostu“,
maximální objem prací pro letošní rok bude činit 130000 Kč bez DPH.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 8)
Pokud bychom měli v budoucnu zájem pokračovat se zalesněním nabízí se nám k tomu
prostor luk u Vondroušovi chaty, abychom mohli čerpat dotace je nutné tyto pozemky užívat
před zalesněním a mít pro ně přidělený půdní blok. 1.Podzvičinská a.s. žádá Obec Borovnici o
pronájem těchto luk. Jedná se konkrétně o p.p.č. 790 část o výměře 0,4704 ha, p.p.č. 794 část
o výměře 0,7300 ha, p.p.č. 806 část o výměře 0,0080 ha, a dále parcely vedené ve
zjednodušené evidenci p.č. 1577/1 část o výměře 0,0350 ha, p.č. 789/2 část o výměře 1,25 ha,
p.č. 807 část o výměře 0,4606 ha. 1.Podzvičinská žádá o pronájem na dobu 5-ti let.
N: Zastupitelstvo schvaluje záměr pronájmu p.p.č. 790 část o výměře 0,4704 ha, p.p.č. 794
část o výměře 0,7300 ha, p.p.č. 806 část o výměře 0,0080 ha, a dále parcely vedené ve
zjednodušené evidenci p.č. 1577/1 část o výměře 0,0350 ha, p.č. 789/2 část o výměře 1,25
ha, p.č. 807 část o výměře 0,4606 ha.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 9)
Cesta „U Mrštníku“ vyžaduje poměrně velmi složitou výměnu pozemků.
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Obec Borovnice bude od paní Hany Kubcové nakupovat část p.p.č. 883/1 o výměře 104 m2,
část p.p.č. 1592/1 o výměře 23 m2, část p.p.č. 883/2 o výměře 4 m2, část p.p.č.900/2 o
výměře 590 m2, část p.p.č. 887/2 o výměře 11 m2, část p.p.č. 1592/2 o výměře 68 m2 a p.p.č.
888 o výměře 237 m2, celkem tedy bude Obec Borovnice kupovat od paní Hany Kubcové
1037 m2.
Obec Borovnice naopak prodá paní Haně Kubcové část p.p.č. 1591 o výměře 472 m2, část
p.p.č. 1804 o výměře 281 m2 a část p.p.č. 1805 o výměře 302 m2 celkem tedy 1055 m2.
Jedná se prakticky o směnu se zanedbatelným rozdílem v celkové výměře pozemků.
N: Zastupitelstvo schvaluje záměr směnit pozemky ve vlastnictví obce a to: část p.p.č. 1591
o výměře 472 m2, část p.p.č. 1804 o výměře 281 m2 a část p.p.č. 1805 o výměře 302 m2
celkem tedy 1055 m2 za pozemky ve vlastnictví paní Hany Kubcové a to: část p.p.č. 883/1 o
výměře 104 m2, část p.p.č. 1592/1 o výměře 23 m2, část p.p.č. 883/2 o výměře 4 m2, část
p.p.č.900/2 o výměře 590 m2, část p.p.č. 887/2 o výměře 11 m2, část p.p.č. 1592/2 o výměře
68 m2 a p.p.č. 888 o výměře 237 m2, celkem tedy 1037 m2.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
Pozemky pro ČOV
Jedná se opět o směnu, která již byla na zastupitelstvu schvalovaná nicméně vzhledem
k tomu, že to bylo v roce 2009 bude nutné toto znovu projednat.
Obec Borovnice ze svého vlastnictví směňuje p.č. 876/4 o výměře 5806 m2 vedenou ve
zjednodušené evidenci za p.č. 1678 o výměře 6805 m2 také vedenou ve zjednodušené
evidenci, s tím, že doplatek obce panu Kubcovi z rozdílu výměr bude činit 14985 Kč (15 Kč
za 1 m2 – pozemky jsou v extravilánu).
N: Zastupitelstvo schvaluje záměr směnit pozemek ve vlastnictví obce a to : p.č. 876/4 o
výměře 5806 m2 vedenou ve zjednodušené evidenci za pozemek ve vlastnictví pana Josefa
Kubce a to: p.č. 1678 o výměře 6805 m2 také vedenou ve zjednodušené evidenci, s tím, že
doplatek obce panu Kubcovi z rozdílu výměr bude činit 14985 Kč.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 10)
Změna dodavatele elektrické energie. ČEZ již dnes nemá úplný monopol a je tedy možné si
vybrat dodavatele elektrické energie. Stále častěji se na obecní úřad obracejí obchodní
zástupci těchto společností se žádostmi o posouzení jejich nabídek pro obec. Vzhledem
k tomu, že obec provedla optimalizaci počtu elektroměrů, jsou dosahované hodnoty úspor
ročně v řádu do 10000 Kč.
Je tedy nutné rozhodnout, zda se budeme této otázce věnovat nebo vše necháme při starém.
Pokud ano bylo by vhodné nechat si vypracovat příslušné cenové nabídky pro všechna
odběrná místa ve vlastnictví obce.
N: Nechat vypracovat nabídky od jednotlivých dodavatelů elektrické energie a poté
rozhodnout.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.

K bodu 11)
Diskuse:
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p.Perun: Informace uvedená ve zpravodaji o sběru nebezpečného odpadu spolu se sběrem
vyřazených zařízení je pro mnoho lidí matoucí. Lidé neví co kam patří.
Starosta: Obojí mohou předávat při mobilním sběru, svozová firma to roztřídí, pokud to není
ani jeden ze sbíraných odpadů, uklidí to obec.
p.Chvojka: Bylo by vhodné označit památný strom cedulí, zkuste na tom zapracovat. Jak
vypadá situace s označením cesty u křížku?
Starosta: Pokud vím, tak si sám slíbil, že nějaké informace ke stromu zajistíš, nicméně se
pokusíme s tím něco udělat. Co se týká cesty, tak vše bude do prázdnin vyřešeno.
p.Perun: Jak se staví zastupitelstvo k vybírání příkopů, konkrétně u nás je zase neprůchodný
po vjetí nákladního automobilu na krajnici.
Starosta: Příkopy patří SÚS, pokusíme se je na tuto situaci upozornit.
p. Perun: Bylo by asi také vhodné podívat se na stromy a keře po obci, které ohrožují
projíždějící automobily a cyklisty.
Starosta: Podíváme se na to a zkusíme to napravit.
p.Perun: Obec bude v rámci dotace kupovat štěpkovač, tento štěpkovač bude za traktor,
nebylo by možné zakoupit štěpkovač, který by měl vlastní pohon a půjčovat ho občanům, aby
si mohli uklidit.
Starosta: Budeme se tomu věnovat.
K bodu 12)
Závěr. Příští pravidelné zasedání se bude konat 3.6.2011 od 18 hodin na OÚ v Borovnici
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Počet stran zápisu 5
Počet stran usnesení 2
Ostatní přílohy 2
Květa Štilcová v.r.
Martin Vočka v.r.
Zapsal dne 29.4.2011
Ing. Josef Bušák
starosta obce
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Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

29.4.2011

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Poskytnutí půjčky 140000 Kč z FRB na opravu bytového fondu obce. Splatnost
půjčky je maximálně 12 měsíců.
2. Firmu STA-MONT s.r.o. Trutnov jako dodavatele a zhotovitele pro zakázku „Snížení
energetické náročnosti budovy OÚ a MŠ“ a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy
o dílo.
3. Firmu Pavel Šálek – Agroservis Prostějov jako dodavatele a zhotovitele pro zakázku
„Nákup techniky pro LHC Borovnice“ a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o
dílo.
4. Nákup bubnové sekačky a mulčovače na malotraktor v ceně 110.000 Kč včetně DPH.
5. Opravy lesních cest „ K Mrštníku“, „ K Haklovu mlýnu – 2.etapa“, „za kravínem – k
lesu“,“ u Vondroušovy chaty – propustek“, „u Shnilého mostu“, maximální objem
prací pro letošní rok bude činit 130000 Kč bez DPH.
6. Záměr pronájmu p.p.č. 790 část o výměře 0,4704 ha, p.p.č. 794 část o výměře 0,7300
ha, p.p.č. 806 část o výměře 0,0080 ha, a dále parcely vedené ve zjednodušené
evidenci p.č. 1577/1 část o výměře 0,0350 ha, p.č. 789/2 část o výměře 1,25 ha, p.č.
807 část o výměře 0,4606 ha.
7. Záměr směnit pozemky ve vlastnictví obce a to: část p.p.č. 1591 o výměře 472 m2,
část p.p.č. 1804 o výměře 281 m2 a část p.p.č. 1805 o výměře 302 m2 celkem tedy
1055 m2 za pozemky ve vlastnictví paní Hany Kubcové a to: část p.p.č. 883/1 o
výměře 104 m2, část p.p.č. 1592/1 o výměře 23 m2, část p.p.č. 883/2 o výměře 4 m2,
část p.p.č.900/2 o výměře 590 m2, část p.p.č. 887/2 o výměře 11 m2, část p.p.č.
1592/2 o výměře 68 m2 a p.p.č. 888 o výměře 237 m2, celkem tedy 1037 m2.
8. Záměr směnit pozemek ve vlastnictví obce a to : p.č. 876/4 o výměře 5806 m2
vedenou ve zjednodušené evidenci za pozemek ve vlastnictví pana Josefa Kubce a to:
p.č. 1678 o výměře 6805 m2 také vedenou ve zjednodušené evidenci, s tím, že
doplatek obce panu Kubcovi z rozdílu výměr bude činit 14985 Kč.
9. Nechat vypracovat nabídky od jednotlivých dodavatelů elektrické energie.
Obecní zastupitelstvo ukládá:
Sepsat a řádně zkontrolovat příslušné smlouvy o dílo s vítězi výběrových řízení
 Termín:
do 20.5.2011
 Zodpovídá:
starosta, místostarosta
Zajistit zveřejnění záměrů pronájmů a směn nemovitostí
 Termín:
do 13.5.2011
 Zodpovídá:
starosta
Řídit a kontrolovat provádění prací na opravách lesních cest
 Termín:
průběžný
 Zodpovídá:
starosta, místostarosta
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Zajistit řádné označení obecní komunikace „ke křížku“ dopravními značkami
 Termín:
do 30.5.2011
 Zodpovídá:
starosta, místostarosta

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

Strana 7

