Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

21.11.2011

Přítomní členové zastupitelstva:

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

Omluveni:

Pavel Votoček

Ostatní přítomní: viz prezenční listina přítomných
Program:
1) Úvod
2) Jmenování přísedícího u Okresního soudu v Trutnově
3) Kompetence starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v omezeném
rozsahu
4) Návrh rozpočtu na rok 2012
5) Změny rozpočtu na rok 2011 č. 5
6) Povolený debet na běžném účtu.
7) Informace o plnění investičních akcí
8) Rozsvěcení vánočního stromu.
9) Přijetí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje
10) Diskuse
11) Závěr
K bodu 1)
Konstatuji, že počet přítomných zastupitelů je 6, zasedání je tedy usnášeníschopné. Jako
ověřovatele zápisu navrhuji pana Martina Kühnela a paní Ing. Lucii Bartošovou. 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 21.11.2011
Pokladna
-10756
Pokladna HČ
16791
Běžný účet
491808
Běžný účet HČ
175727
Běžný účet FRB
29207
Běžný účet dotace
5173
Účet stav. Spoř.
5.046.590
CČ:10.000.000 Kč
Celkem
5.754.540 Kč
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K bodu 2)
V listopadu skončilo období pro p. PaeDr. Václava Turka. Pan Turek souhlasí s dalším
působením jako přísedící. Navrhuji tedy schválit pana PaeDr. Václava Turka jako přísedícího
u Okresního soudu v Trutnově.
N: Zastupitelstvo schvaluje pana PaeDr. Václava Turka jako přísedícího u Okresního
soudu v Trutnově.
H:Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 3)
S ohledem na velice časté provádění rozpočtových změn především v souvislosti s přijetím dotací na
VPP nám bylo doporučeno převést na starostu obce kompetence k provádění jednotlivých
rozpočtových opatření. Jde o to, aby opatření byla prováděna před vlastním uskutečněním případu.
N: Zastupitelstvo obce s t a n o v u j e
v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření
v následujícím rozsahu:
do výše 100.000,- Kč . (lze částku i menší).
jsou-li vyvolaná organizačními změnami na obecním úřadě, pokud tyto změny nevyvolávají další
nároky na finanční prostředky obce (nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů obce)
Rozpočtová opatření v částkách vyšších může starosta obce samostatně provádět jen v případech:
a)rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů
b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo stavu
nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a
dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady
c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy
schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být
realizován
Pokračování usnesení:
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každé rozpočtovém opatření provedeném v
kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového
opatření starostou a jejího stručného odůvodnění (odůvodnění lze na zasedání podat ústně).

H:Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 4)
Návrh rozpočtu vychází z predikce Ministerstva financí ČR, je vypracován v souladu
s rozpočtovým výhledem. Rozpočet počítá s příjmy a výdaji ve výši 4.640.718 Kč a je
koncipován jako vyrovnaný.
U: Zveřejnit návrh rozpočtu na úřední desce obecního úřadu včetně elektronické úřední
desky umožňující dálkový přístup.
T:Do 1.12.2011 zodpovídá starosta obce
K bodu 5)
Návrh rozpočtových změn č. 5 rozpočtu na rok 2011
Oddílparagraf

Popis
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Příjmy
231-10
231-20
231-20
236-120
231-20
231-20
231-20
231-10
231-10
231-10
231-10
Výdaje
3639-5011
3639-5031
3639-5032
3639-5011
3639-5031
3639-5032
3639-5011
3639-5031
3639-5032
3745-5021
3745-5169
3639-5424
6171-5901
3639-5222
1031-5011
1031-5021
1031-5031
1031-5032
2141-5171
2212-5171
3319-5139
3612-5169
3612-5169
3632-5171
5512-5171
6171-5139
6171-5164
6171-5165
6171-5166
6171-5171
6171-5321
6171-6125
6171-5901
6171-5169
6171-5341

Dotace ÚP VPP
Vodné
Stočné
Úroky z půjček FRB
Penále – nájmy
EKOKOM
Prodej oken
Dotace KÚ – les
Dotace ÚP VPP
Oprava položky
Oprava položky

+10800
+10000
+30000
+20000
+5000
+60000
+64000
+27760
+21600
+0,01
-0,01

Mzda VPP
Sociální pojištění
Zdravotní pojištění
Mzda VPP-vlastní prostředky
Sociální pojištění
Zdravotní pojištění
Mzda VPP
Sociální pojištění
Zdravotní pojištění
Odměna brigádníci
Vzhled obce – služby
VPP nemocenská
Snížení rezervy
Členské příspěvky
Platy – les
Dohody – les
SP – les
ZP – les
Opravy – nautila
Oprava – Mach
Nákup materiálu
Vzhled obce služby
Nákup služeb – revize BH
Oprava vody hřbitov
ND PS12-rozvaděč
ČMS – tonery
Oprava položky
Nájem pozemků – Puš, Homolková
Konzult. Služby
Opravy OÚ – střecha
Přestupky DKNL
Fotoaparát
Snížení rezervy
Služby
Dotace les – proúčtování

+8060
+2837
+1547
+2148
+1359
+489
+16120
+4030
+1450
+13500
+8000
+520
-22020
+5898
+10000
+4000
+5000
+2000
+8000
+47000
+1000
+8000
+15000
+500
+20000
+15000
-19000
+21000
+3500
+70000
+1500
+3000
-132038
+94000
+27760
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N: Zastupitelstvo schvaluje změny rozpočtu na rok 2011 č. 5.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 6)
Vzhledem k tomu, že proplácení dotací trvá déle než je splatnost faktur bylo by vhodné
zajistit u banky kontokorent. Tento kontokorent by umožnil proplácet výdaje spojené
s akcemi, které jsou podporovány dotacemi. Maximální výše kontokorentu je pro nás 1 milion
korun. Úroky se platí pouze za dny, kdy je úvěr čerpán.
N: Zastupitelstvo schvaluje podat žádost o kontokorent k běžnému účtu v maximální výši
1000000 Kč u Komerční banky a.s.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 7)
Snížení energetické náročnosti budovy MŠ a OÚ:
Dne 14.11.2011 vydal Stavební úřad v Mostku kolaudační souhlas k výše uvedené stavbě. Do
dne zasedání byly podány dvě žádosti o proplacení. Celkem bylo zatím získáno 1187252 Kč
dotačních prostředků. Z těchto prostředků byly uhrazeny faktury dodavatelům. V rámci
projektu bylo provedeno zateplení obvodového pláště budovy včetně stropů, výměna oken,
rekonstrukce kotelny, kde byly instalovány kotle na biomasu. V současné době jsou
odstraňovány vady a nedostatky z předávacího protokolu. V budově také probíhá
rekonstrukce WC, elektrorozvodů a příprava pro umístění úřadovny české pošty. Tyto práce
by měly být ukončeny do konce roku.
Výstavba repliky větrného mlýna – část parkoviště, komunikace, opěrná zeď:
Akce byla ukončena, Obec Borovnice na ní získala dotaci ve výši 290 tisíc Kč z Programu
obnovy venkova Královéhradeckého kraje, příští týden bude provedena úhrada vydané
faktury ve výši 611921 Kč. Stavební úřad provedl na stavbě kontrolní prohlídku. Nad rámec
akce bude ještě osazeno zábradlí u vpustí a dopravní značky na místní komunikaci ke křížku.
Rekonstrukce lesní cesty „ U Mrštníku“
Práce na opravě této cesty byly zahájeny již na jaře letošního roku, kdy proběhlo celkové
zaměření vyježděné cesty. Celkové náklady na rekonstrukci cesty činí 312858 Kč. Doposud
bylo uhrazeno 203107 Kč, zbývá uhradit 109751 Kč. Akce je bez dotačních prostředků a je
ukončena.
Výměna oken a oprava střechy v provozní budově
Celkové náklady na opravu činí 152935 Kč, doposud byla provedena oprava střechy a krovů
v ceně 65535 Kč, tato částka byla uhrazena. Zbývá dodávka nových oken do budovy v ceně
89400 Kč, dodávka a montáž bude dokončena do konce listopadu.
N: Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o plnění investičních akcí
K bodu 8)
Stejně jako v minulém roce by bylo vhodné zorganizovat rozsvěcení vánočního stromu, akce
by se měla konat v pátek 25.listopadu. Personálně a technicky akci zajistí hasiči. Obec
nakoupí maso na řízky.
N: Zastupitelstvo schvaluje nákup masa a materiálu na akci rozsvěcení vánočního stromu
v ceně do 3000 Kč.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
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K bodu 9)
Obec Borovnice obdržela z rozpočtu Královéhradeckého kraje účelovou neinvestiční dotaci
v požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2011 ve výši
5550 Kč. Zastupitelstvo projednalo smlouvu č. RR/2011/126-SDH/MV/3 a souhlasí s ní a
zároveň pověřuje starostu obce jejím podpisem.
N: Zastupitelstvo schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje
jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2011 z rozpočtu Královéhradeckého kraje
ve výši 5550 Kč. Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy č.RR/2011/126-SDH/MV/3.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 10)
Diskuse:
 U silnice u kravína jsou pařezy, které by mohly ohrozit řidiče v případě, že by na ně
někdo najel.
o Jedná se o dva pařezy stromů u silnice u odbočky ke kravínu. Jsou skutečně
nebezpečné.
o Úkol: Zajistit jejich odfrézování.
o Termín: dle aktuálního počasí nejpozději do konce ledna 2012
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák


Na pozemku p. Müllera jsou větve zasahující do vozovky. Je to nebezpečné pro
chodce i řidiče.
o Jedná se o jehličnaté mladé dřeviny naproti domu manželů Lejdarových. S p.
Müllerem bylo ořezání větví domluveno.
o Úkol: Zajistit ořezání větví tak, aby větve nepřekážely provozu na komunikaci.
o Termín: do 31.12.2011
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák



Na přejezdu směrem ke křížku je již vyježděn val, který může poškodit vozidlo a je
nebezpečný.
o Val u přejezdu na komunikaci ke křížku. Není jisté, zda se jedná o pozemek
obce, na jarní měsíce je plánováno zaměření komunikace. Poté budeme jednat
s majitelem pozemku nebo bude závada na komunikaci odstraněna na útraty
obce.
o Úkol: Zajistit zaměření komunikace v souladu s usnesením zastupitelstva.
Projednat s majitelem pozemku řešení. Pokud bude provedeno na náklady
obce, zajistit cenovou kalkulaci.
o Termín: do 31.3.2012
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák



Změnou jízdního řádu vlaku došlo ke zrušení spoje, kterým se děti z Mostku dopravují
ze školy, co s tím zastupitelstvo udělá.
o Jedná se o spoj 5466 ČD, který jezdí denně jen od 28.4. do 2.9. ve zbývajících
dnech se děti nedostanou ze školy.
o Úkol: Zajistit projednání připomínky na OREDO
o Termín: do 31.12.2011
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
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Obec má staré vyhlášky, které již nejsou poplatné době, bylo by vhodné je
aktualizovat.
o Veškeré vyhlášky obce bude nutné aktualizovat.
o Úkol: Zajistit aktualizaci a připomínkování vyhlášek na MV
o Termín: do 31.3.2012
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák, Ondřej Lejdar



Již několikrát bylo projednáváno umístění zrcadel na nepřehledných výjezdech
z obecních komunikací.
o Jedná se o celkem 4 nepřehledné úseky výjezdů z místní komunikace na silnici
III.tř..
o Úkol: Zajistit projednání umístění zrcadel s vlastníkem pozemku. Zajistit
objednání a instalaci zrcadel
o Termín: do 31.3.2012
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák



Na pozemku vedle parkoviště u budoucího větrného mlýna se nachází vrak
automobilu.
o Jedná se vrak bez SPZ na pozemku PF ČR, který má pronajatý p. Janda
o Úkol: Vyzvat p. Jandu, aby si vrak uklidil, oznámit tuto skutečnost vlastníkovi
pozemku.
o Termín: do 31.12.2011
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák

K bodu 11)
Závěr. Příští pravidelné zasedání se bude konat 16.12.2011 od 18 hodin na OÚ v Borovnici
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Počet stran zápisu 6
Počet stran usnesení 2
Ostatní přílohy 0
Martin Kühnel v.r.
Ing. Lucie Bartošová v.r.
Zapsal dne 21.11.2011
Ing. Josef Bušák
starosta obce
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Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

21.11.2011

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Pana PaeDr. Václava Turka jako přísedícího u Okresního soudu v Trutnově.
2. Zastupitelstvo obce s t a n o v u j e v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č.
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů kompetenci
starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
do výše 100.000,- Kč.
jsou-li vyvolaná organizačními změnami na obecním úřadě, pokud tyto změny
nevyvolávají další nároky na finanční prostředky obce (nezvyšuje se celkový rozpočet
výdajů obce)
Rozpočtová opatření v částkách vyšších může starosta obce samostatně provádět jen v
případech:
a)rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných
rozpočtů

3.
4.
5.
6.
7.

b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v
případě havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když
včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou
výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady
c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další
nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen
formální charakter, protože výdaj musí být realizován
Pokračování usnesení: Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každé
rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání
zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového opatření starostou a jejího
stručného odůvodnění (odůvodnění lze na zasedání podat ústně).
Podat žádost o kontokorent k běžnému účtu v maximální výši 1000000 Kč u
Komerční banky a.s.
Změny rozpočtu na rok 2011 č. 5
Bere na vědomí zprávu o plnění investičních akcí
Nákup masa a materiálu na akci rozsvěcení vánočního stromu v ceně do 3000 Kč.
Přijetí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce pro rok 2011 z rozpočtu Královéhradeckého kraje ve výši
5550 Kč. Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy č.RR/2011/126-SDH/MV/3

Obecní zastupitelstvo ukládá:
o Návrh rozpočtu na rok 2012
o Úkol: Zveřejnit návrh rozpočtu na úřední desce včetně elektronické úřední
desky umožňující dálkový přístup.
o Termín: do 1.12.2011
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
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o Jedná se o dva pařezy stromů u silnice u odbočky ke kravínu. Jsou skutečně
nebezpečné.
o Úkol: Zajistit jejich odfrézování.
o Termín: dle aktuálního počasí nejpozději do konce ledna 2012
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
o Jedná se o jehličnaté mladé dřeviny naproti domu manželů Lejdarových. S p.
Müllerem bylo ořezání větví domluveno.
o Úkol: Zajistit ořezání větví tak, aby větve nepřekážely provozu na komunikaci.
o Termín: do 31.12.2011
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
o Val u přejezdu na komunikaci ke křížku. Není jisté, zda se jedná o pozemek
obce, na jarní měsíce je plánováno zaměření komunikace. Poté budeme jednat
s majitelem pozemku nebo bude závada na komunikaci odstraněna na útraty
obce.
o Úkol: Zajistit zaměření komunikace v souladu s usnesením zastupitelstva.
Projednat s majitelem pozemku řešení. Pokud bude provedeno na náklady
obce, zajistit cenovou kalkulaci.
o Termín: do 31.3.2012
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
o Jedná se o spoj 5466 ČD, který jezdí denně jen od 28.4. do 2.9. ve zbývajících
dnech se děti nedostanou ze školy.
o Úkol: Zajistit projednání připomínky na OREDO
o Termín: do 31.12.2011
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
o
o
o
o

Veškeré vyhlášky obce bude nutné aktualizovat.
Úkol: Zajistit aktualizaci a připomínkování vyhlášek na MV
Termín: do 31.3.2012
Zodpovídá: Ing. Josef Bušák, Ondřej Lejdar

o Jedná se o celkem 4 nepřehledné úseky výjezdů z místní komunikace na silnici
III.tř..
o Úkol: Zajistit projednání umístění zrcadel s vlastníkem pozemku. Zajistit
objednání a instalaci zrcadel
o Termín: do 31.3.2012
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
o Jedná se vrak bez SPZ na pozemku PF ČR, který má pronajatý p. Janda
o Úkol: Vyzvat p. Jandu, aby si vrak uklidil, oznámit tuto skutečnost vlastníkovi
pozemku.
o Termín: do 31.12.2011
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
Ondřej Lejdar v.r.
místostarosta

BOR-TR/0398/2011
BOR-TR/0398/2011

Ing. Josef Bušák v.r.
starosta obce
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