Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

25.2.2011

Přítomní členové zastupitelstva:

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

Omluveni:

Ostatní přítomní: viz prezenční listina přítomných
1) Úvod
2) Plnění úkolů z minulého zasedání.
3) Hospodaření v obecních lesích
4) Geodetické práce – zaměření komunikací a jejich opravy
5) Projekt ordinace v prodejně a rozdělení bytu v čp. 16
6) Větrný mlýn – možnosti řešení
7) Prodej nepotřebného majetku obce
8) Prodej pozemků
9) Diskuse
10) Závěr
K bodu 1)
Konstatuji, že počet přítomných zastupitelů je 6, zasedání je tedy usnášeníschopné. Jako
ověřovatele zápisu navrhuji p. Martina Vočku a paní Květu Štilcovou. 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. 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 25.2.2011
Pokladna
23209
Pokladna HČ
1190
Běžný účet
973153
Běžný účet HČ
969667
Běžný účet FRB
151559
Běžný účet dotace
5222
Účet stav. Spoř.
5.046.590
CČ:10.000.000 Kč
Celkem
7.170.590 Kč
K bodu 2)
K zápisu ze zasedání nebyly předneseny námitky a ověřovatelé zápisu zápis řádně potvrdili
svými podpisy. Zápis ze zasedání dne 21.1.2011 je tedy schválený.
Splněné:
Opravy v bytě po p. Horákovi v čp. 226 probíhají.
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Návrh ceny za zhotovení projektové dokumentace na rozdělení bytu bude projednáno dnes.
Opravy VO byly provedeny, část bude dokončena co nejdříve.
Na návrhu změny dispozice čp. 39 pro úřadovnu pošty pracuje Ing. Šimáček.
Posouzení stromů u MVDr. Šafaříka provedl Martin Vočka.
Vypracování smlouvy na pronájem popelnic bylo provedeno.
K bodu 3)
Přehled prací v obecních lesích za minulý rok:
Těžba:
Celkem bylo vytěženo 811,3 m3 dřeva, z toho byla nahodilá těžba biotická 148,68 m3, těžba
nahodilá při likvidaci kůrovce 189,13 m3, těžba mýtní úmyslná 325,37 m3, probírky 36,52
m3, samovýrobci při probírkové a nahodilé těžbě zpracovali 111,6 m3. Těžbou byl
zaznamenán přírůstek holin o 1,73 ha.
Obnova lesních porostů, zalesnění, vylepšování:
Obnova lesních porostů proběhla celkem na 3,71 ha, z toho první obnova porostů byla
provedena na 1,48 ha. Lesní porosty byly vylepšovány na 0,13 ha, na 0,40 ha se realizovala
přirozená obnova lesa. Celkem bylo zalesněno 1,7 ha trvalých travních porostů, na toto
zalesnění obec podala žádost o dotace.
Výchovné zásahy do 40 let:
Prořezávky se prováděly na 4,41 ha, probírky na ploše 2,43 ha. Výchovné zásahy se týkaly
celkem 6,84 ha lesa.
Pro mladé kultury bylo celkem postaveno 260 m oplocení. Vyžínání se provádělo celkem na
17 ha, nátěry proti okusu na 15 ha.
Další činností, která byla v rámci hospodaření v lesích prováděna, byly opravy lesních a
obslužných komunikací. Celkem bylo opraveno 2,5 km lesních a obslužných cest. Jednalo se
o cesty na „Rovně“ a k „Haklovu mlýnu“. V opravách cest budeme pokračovat i v roce
letošním.
Náklady
Položka

Stav k 31.12.2009
(v tis. Kč)
Spotřeba materiálu
201
Spotřeba energie
2
Opravy a udržování
171
Náklady na reprezentaci 0
Ostatní služby
408
Mzdové náklady
334
Zákonné
sociální 87
pojištění
Daň silniční
4
Jiné daně a poplatky
0
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Stav k 31.12.2010
(v tis. Kč)
175
2
158
1
401
327
106
5
1

Ostatní
náklady 9
z činnosti
Ostatní finanční náklady
0
Náklady celkem
1219

7
1
1184

Výnosy
Položka

Stav k 31.12.2009
(v tis. Kč)
Výnosy z prodeje vlastních 1021
výrobků
Výnosy z pronájmu
0
Dotace
24
Výnosy z prodeje služeb
59
Výnosy celkem
1106

Stav k 31.12.2010
(v tis. Kč)
1008
40
136
0
1184

Hospodaření skončilo za rok 2010 ztrátou 550 Kč.
N: Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o činnosti v obecních lesích.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 4)
a) Dokončení vyměření cesty na p.p.č. 1456/1 od Kociánových k bytovkám a na druhé
straně k cestě k lomu o délce cca 200 m - GEOTRIGA s.r.o..
b) Vyměření pozemku a cesty od přejezdu ke křížku, vyměření části pozemku a cesty u
„Menšiny“ p.p.č. 1583/2 a část 1588/1 o délce cca 500 m ZPK s.r.o.
c) Vyměření části cesty p.p.č. 1777 k úvozu a p.p.č. 1643 cca 350 m 1. Geodetická
Vrchlabí
N: Zastupitelstvo schvaluje provedení vyměření cesty 1456/1 (dokončení) společností
GEOTRIGA s.r.o. Nová Paka , cesty na p.p.č. 1583/2 a část komunikace 1588/1 o délce 500
m společností ZPK s.r.o. Nová Paka, část p.p.č. 1777 a p.p.č. 1643 (cesta) o délce 350m
společností 1.Geodetická Vrchlabí.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 5)
Cenový návrh na vypracování dokumentace:
Rozdělení bytu v čp. 16 Borovnice - v ceně je zaměření, návrh rozdělení stavební, ZTI a
vytápění, elektro se stanoviskem ČEZ o novém odběrném místě
(bez autorizace a předkládání stavebnímu úřadu)
10 000,- Kč + DPH (případný výkaz výměr + 1800,- Kč)¨
Ordinace - v ceně je zaměření, návrh stavební, elektro+nové odběrné místo, ZTI, vytápění,
radon, požární zpráva, energetický štítek, 3 pare pro stavební úřad
28 500,- Kč + DPH (případný výkaz výměr + 3000,- Kč)
N: Zastupitelstvo schvaluje vypracování projektové dokumentace na rozdělení bytu po
Jandových v čp. 16 s cenou 14000 Kč a vypracování projektové dokumentace na ordinace
čp. 259 s cenou 41000 Kč od Ing. Stárka.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
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K bodu 6)
Spolu s p. Chvojkou a Mgr. Berdychovou jsme navštívili hejtmana Královéhradeckého kraje.
Řešili jsme s ním možnosti pomoci kraje při stavbě repliky. Závěr jednání je ten, že kraj má
omezené prostředky stejně jako obec a potřebuje je na jiných místech u jiných priorit.
Nicméně dle názoru hejtmana by obec měla využít krajský POV a pomocí něho se o stavbu
pokusit a to i v několika etapách. První fází by mělo být postaveno parkoviště a obslužné
komunikace pro stavbu, část komunikace bude vyžita pro stavbu vodojemu. V letních
měsících se pokusíme získat dotace na naučnou stezku, která bude mapovat a popisovat
větrné mlýny v Borovnici a zlaté doly ve Zlatnici. V rámci naučné stezky by se realizovala i
část stavby mlýna. Zbytek financí max. 800 tis. Kč by šel z POV KHK v roce 2012.
Je tedy nutno rozhodnout, zda překvalifikujeme dotaci z letošního roku místo na cestu na
parkoviště. Cenově je to stejné.
N: Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o možnostech financování větrného mlýna.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 7)
Jedná se o vozidlo z roku 1973, není již vhodné pro využití u jednotky SDHO. Navrhuji jeho
nabídnutí k prodeji, eventuelně provést jeho likvidaci.
Po prodeji, event. likvidaci provedeme jeho vyřazení z IZS. Do budoucna by pro naše potřeby
stačilo vozidlo nepoměrně menší. V současné době jednotka využívá obecního vozidla Ford
Transit. Stejně tak by bylo vhodné prodat podvozek pro stříkačku PS12.
N: Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje Nákladního vozidla AVIA A30N speciální
požární automobil SPZ TU 12-39 a podvozku pro požární stříkačku PS 12.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 8)
Zastupitelstvo na svém zasedání dne 3.12.2010 odsouhlasilo záměr prodeje p.p.č. 655/1 o
výměře 246 m2. Záměr byl zveřejněn na úřední desce OÚ od 8.2.2011 do 25.2.2011.
N: Zastupitelstvo schvaluje prodej p.p.č. 655/1 o výměře 246 m2 za 25 Kč za 1 m2 panu
Janu Kočmídovi, Borovnice .
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 9)
Diskuse:
Ing. Stanislav Stránský: Využiji možnosti, že je zde OLH Ing. Preiszler a zeptám se na to
jakým způsobem se mění výměra obecního lesa.
Ing. Preiszler: V minulém roce obec prodala zhruba 8 ha lesa u „Haklova mlýna“, tato těžko
přístupná lokalita byla mimo souvislou držbu a znamenala pro nás vyšší náklady na správu.
Tuto ztrátu jsme nahradili zalesněním trvalých travních porostů v minulých letech. Proto lze
říci, že e výměra lesních pozemků zhruba stejná.
Ing. Stanislav Stránský: Jak se vyvíjí zpeněžení a zisk z lesního hospodaření od začátku
držby?
Starosta: Na tuto otázku nelze poskytnout odpověď bez řádné přípravy, navrhuji tuto
informaci zveřejnit ve zpravodaji.
Ing. Valtera: Jak to vypadá s kanalizací a vodovodem?
Starosta: Bohužel zatím nebyl vyhlášen dotační titul SFŽP, nemáme tedy zatím možnost
někde žádat o dotace. Sledujeme všechny vyhlášené dotační tituly a budeme se snažit uspět.
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p. Chalupa: Nebylo by vhodné se poptat p. Tolara co bude dělat s tou senáží nad
„Ukrajinou“, teče to tam do lesa, něco by se s tím mělo dělat.
Starosta: Bude to úkol pro komisi životního prostředí.
p. Nosek: Bylo by možné zajistit hromadný rozbor pitné vody ze studní? Dále zda by nešlo
něco udělat se septikem pod okálama.
Starosta: Hromadný rozbor zajistíme, co se týká septiku tak vše zajistíme u majitele.
K bodu 10)
Závěr. Příští pravidelné zasedání se bude konat 25.3.2011 od 18 hodin na OÚ v Borovnici
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Počet stran zápisu 5
Počet stran usnesení 1
Ostatní přílohy 1

Marin Vočka v.r.
Květa Štilcová v.r.
Zapsal dne 28.2.2011
Ing. Josef Bušák
starosta obce
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Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

25.2.2011

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Provedení vyměření p.p.č.1456/1 (dokončení) společností GEOTRIGA s.r.o. Nová
Paka
2. Provedení vyměření p.p.č. 1583/2 a část p.p.č. 1588/1 o délce 500 m společností ZPK
s.r.o. Nová Paka
3. Provedení vyměření část p.p.č. 1777 a p.p.č. 1643 (cesta) o délce 350m společností
1.Geodetická Vrchlabí.
4. Vypracování projektové dokumentace na rozdělení bytu po Jandových v čp. 16
s cenou 14000 Kč a vypracování projektové dokumentace na ordinace čp. 259 s cenou
41000 Kč vše včetně výkazu výměr od Ing. Stárka.
5. Záměr prodeje Nákladního vozidla AVIA A30N speciální požární automobil SPZ TU
12-39 a podvozku pro požární stříkačku PS 12.
6. Prodej p.p.č. 655/1 o výměře 246 m2 za 25 Kč za 1 m2 panu Janu Kočmídovi,
Borovnice .
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
1. zprávu o činnosti v obecních lesích.
1. Zprávu o možnostech financování větrného mlýna.
Obecní zastupitelstvo ukládá:
Zpracovat do zpravodaje přehled o hospodaření v lesích od začátku vlastnictví majetku
 Termín:
do 30.3.2011
 Zodpovídá:
starosta, OLH
Zajistit informaci občanům o možnostech rozboru pitné vody ze studní.
 Termín:
30.3.2011
 Zodpovídá:
starosta
Zjistit od Ing. Tolara, jakým způsobem bude likvidována stará senáž.
 Termín:
30.3.2011
 Zodpovídá:
předseda komise živ. prostředí

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