Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

2.3.2012

Přítomní členové zastupitelstva:

Ing. Josef Bušák, Martin Vočka, Ondřej Lejdar,
Ing. Lucie Bartošová

Omluveni:

Martin Kühnel, Květa Štilcová, Pavel Votoček,

Ostatní přítomní: viz prezenční listina přítomných
Program:
1) Úvod
2) Plnění úkolů z minulých zasedání
3) Úřadovna České pošty s.p. – program Partner I.
4) Vyhlášení výběrového řízení na půjčky z FRB
5) VPP pro rok 2012
6) Dotace neziskovým organizacím
7) Příspěvek na dětský maškarní bál.
8) Změna dodavatele elektrické energie.
9) Žádosti občanů a firem
10) Diskuse
11) Závěr
K bodu 1)
Konstatuji, že počet přítomných zastupitelů je 4, zasedání je tedy usnášeníschopné. Jako
ověřovatele zápisu navrhuji pana Martina Vočku 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 4 hlasy. Přednesení programu. Chce někdo program doplnit.
Hlasování o programu zasedání.
H: Návrh byl schválen 4 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 4 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 1)
Stav Obecních financí k 29.2.2012
Pokladna
40018
Pokladna HČ
7725
Běžný účet
44789,01
Běžný účet HČ
124999,21
Běžný účet FRB
7647,44
Běžný účet dotace
636,22
Účet stav. Spoř.
5.096.743
CČ:10.000.000 Kč
Celkem
5.322557,88 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 27.1.2012 je tedy schválený.
Nesplněné v termínu:
Ukončit nájemní smlouvu s p. Růžičkou na byt v čp. 138 T:29.2.2012 Z:Ing. Bušák – bude
odesláno dne 5.3.2012.
Zprovoznit obecní rozhlas. T:10.2.2012 Z: Ing. Bušák – Bylo provedeno dne 27.2.2012
Zajistit zveřejnění záměrů a textů nových vyhlášek k diskusi na internetu a ve Zpravodaji
T:29.2.2012 Z:Ing. Bušák, Lejdar – bude provedeno v průběhu příštího týdne(do9.3.).
Zveřejnit výsledky jednání s OREDO v Borovnickém zpravodaji a na internetových
stránkách. T:29.2.2012 Z:Ing. Bušák, Lejdar– bude provedeno v průběhu příštího týdne(do
9.3.).
Zveřejnit vyhlášek na webu obce. T:15.2.2012 Z:Ing. Bušák – bude provedeno do 15.3.2012,
bude provedena změna struktury webu.
Stanovisko SZIF k problematice poskytování služeb technikou za úplatu. T:29.2.2012
Z:Ing.Bušák – je připraveno a bude odesláno 5.3.2012.
K bodu 3)
Smlouva s Českou poštou s.p. byla podepsána. Služby Partnera budou zahájeny 1.6.2012, ke
stejnému datu zanikne pobočka České pošty s.p. v Borovnici. V současné době je nutné ještě
dokončit stavbu zádveří a provést kolaudaci místnosti a sociálního zařízení.
N: Zastupitelstvo bere na vědomí správu o postupu jednání s Českou poštou s.p.na zřízení
obchodního místa Partner.
K bodu 4)
Stejně jako v minulých letech v souladu s vyhláškou č. 1/2007 o O vytvoření a použití
účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce vyhlašuje zastupitelstvo výběrové
řízení na poskytování půjček na opravu bytů a domů. Termín pro podání žádosti je do
5.4.2012 15:00. Je třeba ustanovit komisi pro posuzování žádostí. (Pětičlenná) Do dubna bude
také potřeba vrátit na účet FRB vypůjčené peníze na opravu obecního bytového fondu v roce
2011.
N: Zastupitelstvo schvaluje vyhlášení výběrového řízení na poskytování půjček z FRB.
Termín pro podání žádostí o půjčku je do 5.4.2012 15:00. Komise pro hodnocení žádostí
bude pracovat ve složení:Ing. Bušák, Ing. Bartošová, M.Vočka, O.Lejdar, P.Votoček
H: Návrh byl schválen 4 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 5)
Stejně jako v minulých letech má i v roce 2012 Obec Borovnice možnost získat pracovníky na
VPP. V letošním roce je zvýhodněna především veřejná služba a její vykonávání.
N: Zastupitelstvo schvaluje podat žádost o zřízení dvou míst na veřejně prospěšné práce.
H: Návrh byl schválen 4 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 6)
Dotace neziskovým organizacím:
FK Borovnice
20000 Kč na činnost.
KD Borovnice
10000 Kč na činnost
SDH Borovnice
10000 Kč na činnost s mládeží
Sdružení Větrák Borovnice 10000 Kč na propagaci větrného mlýna
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N: Zastupitelstvo schvaluje přidělení dotace ve výši 20000 Kč FK Borovnice, 10000 Kč KD
Borovnice, 10000 Kč SDH Borovnice, 10000 Kč Sdružení Větrák Borovnice.
Ú: Sepsat se sdruženími smlouvy o poskytnutí dotací.
H: Návrh byl schválen 4 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 7)
SDH Borovnice pořádá i v letošním roce Dětský maškarní bál, který se bude konat 24.3.2012.
V minulém roce Obec Borovnice přislíbila na tuto akci příspěvek 3000 Kč, z kterého bylo
nakonec vyčerpáno jen 1000 Kč. Navrhuji poskytnout příspěvek ve výši 3000 Kč stejně jako
v roce minulém.
N: Zastupitelstvo schvaluje příspěvek ve výši 3000 Kč na Dětský maškarní bál pořádaný
SDH Borovnice.
H: Návrh byl schválen 4 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 8)
Zastupitelstvo obce obdrželo nabídky na změnu dodavatele elektrické energie. Změnou
dodavatele a ve dvou případech změnou sazby získá obec roční úsporu až 17000 Kč. Pro
potřeby obce vychází nejvýhodněji nabídka Europe Easy Energy a.s. (3-E)

Obec Borovnice
Společné prostory 16
Společné prostory 138
Společné prostory 16
Škola
Hřiště
Borovnice 72
Společné prostory 226
Společné prostory 226
Veřejné osvětlení 1
Veřejné osvětlení 2

Dodavatel
Dodavatel Open Dodavatel 3- Dodavatel 3- Centropol
Energy
E(Junek)
E (Matlocha) (Matlocha)
Úspora
Úspora
Úspora
Úspora
195
287
287
152
96
196
202
75
4471
4000
3964
1306
7244
7241
7260
6229
1122
1036
1064
918
962
570
564
379
19
221
136
15
112
297
216
88
-128
342
349
322
-114
317
318
278

Úspory celkem včetně DPH

13979

17408,4

17232

11714,4

* optimalizace sazby

N: Zastupitelstvo schvaluje změnu dodavatele elektrické energie a to na společnost Europe
Easy Energy a.s.
H: Návrh byl schválen 4 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 9)
Žádost paní Hany Zverkové o prodej pozemku p.p.č. 333/5 o výměře 1711 m2. Pozemek
může zasahovat do obecní komunikace – je to nutné prověřit a vrátit se k tomu na příštím
zasedání zastupitelstva v dubnu.
Ú:Prověřit, zda se komunikace na Klebš nenachází na p.p.č. 333/5.
Žádost pana Píska o pronájem části kravína a přilehlého pozemku. Záměr byl zveřejněn na
úřední desce od 13.2.2012 do 28.2.2012 včetně elektronické úřední desky. Výše pronájmu je
stanovena na 4040 Kč bez DPH měsíčně.
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N: Zastupitelstvo schvaluje pronájem části kravína o výměře 768 m2 a okolního pozemku o
výměře 2373 m2 za cenu 4040 Kč měsíčně bez DPH panu Pavlu Pískovi. Smlouva bude
uzavřena na dobu určitou v délce trvání 1 rok počínaje 1.4.2012.
H: Návrh byl schválen 4 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
Pronájem p.p.č. 14/1 o výměře 9110 m2 od paní Hany Kubcové. Na pozemku se nachází také
kabiny u fotbalového hřiště. Pozemek je určen územním plánem jako sportoviště. Na
pozemku se nachází topoly různého stáří nakloněné k nemovitosti čp. 228. Paní Kubcová
podá žádost o povolení kácení dřevin. Vytěžené dřevo prodá Obec Borovnice za provizi.
Úklid pozemku po těžbě provede pronajímatel za pomoci spolků (klest bude použit na hranici
na „Pálení čarodějnic“)
N: Zastupitelstvo schvaluje pronájem p.p.č. 14/1 o výměře 9110 m2 za cenu 3000 Kč ročně
od paní Kubcové na dobu neurčitou.
H: Návrh byl schválen 4 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 10)
Diskuse:
 Podle cesty „ke křížku“ chybí příkop a voda se od kolejí rozlévá po louce a podmáčí
domy po loukou..
o Realizace příkopu by zmíněnou záležitost vyřešila, ale jen částečně. Voda před
restaurací „U Myšáka nemá kam odtékat, jsou ucpané propustky. Nejprve bude
nutné vyčistit propustky a potom řešit příkop. Propustky jsou vyhotovené pro
přístup k soukromým nemovitostem, bude třeba jednat, kdo má oprávnění věc
řešit.
o Úkol: Zajistit jednání se SÚS a s majiteli nemovitostí a pozemků o pročištění
propustků.
o Termín: Do 30.4.2012
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák, Ondřej Lejdar


Neustále zde připomínáme stav přejezdu na cestě „ke křížku“, kdy se s tím bude něco
dělat je to tam nebezpečné, ničí se tam auta.
o
o
o
o



V potoce a na břehu potoka jsou náletové dřeviny, plánovala se obhlídka bude se konat?.
o
o
o
o



Budeme o tom jednat s ČD.
Úkol: Jednat s ČD o stavu přejezdu na cestě „ke křížku“
Termín: 31.3.2012
Zodpovídá: Ing. Josef Bušák

Stav potoka není dobrý prohlídku naplánujeme do konce dubna 2012.
Úkol: Zrealizovat prohlídku Boreckého potoka.
Termín: do 30.4.2012
Zodpovídá: Ing. Josef Bušák

U silnice u domu p. Bény je živý plot, který překáží při výjezdu na silnici. Bude se tato věc
nějak řešit?
o Komise životního prostředí se na to podívá..
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o Úkol: Uskutečnit prohlídku živého plotu u silnice naproti p. Bénovi a
vyhodnotit situaci a přijmout řešení
o Termín: do 31.3.2012
o Zodpovídá: Martin Vočka


V letošním roce se opět projevila špatná situace na silnici „u Mýta“ a na cestě „U
křížku“, silnice byly nesjízdné z důvodu závějí. Nebylo by vhodné osadit na těchto
místech zásněžky.
o Silnice je ve správě SÚS a je osazena značkou, že se v zimě neudržuje.
Zásněžky se tam dávaly nicméně již mnoho let se nepoužívají, možná to je
škoda.
o Úkol: Projednat zimní údržbu silnice na Pecku a instalaci zásněžek se SÚS.
o Termín: do 30.4.2012
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák, Ondřej Lejdar



Již několikrát bylo upozorňováno na ohnuté lípy podél cesty „ke křížku“, starosta slíbil,
že se o to postará a nic se nestalo.
o Je pravda, že tato věc již byla diskutována a že vyrovnání stromů pomocí kůlů
a vazeb.
o Úkol: Vyrovnat lípy podél cesty „ke křížku“
o Termín: 30.4.2012
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák



U sochy vedle cesty k p. Slepičkovi jsou lípy ořezané elektrikáři, jejich stav je špatný bylo
by dobré se na to podívat a buď je prořezat nebo pokácet.
o Lípy jsou skutečně ve špatném stavu, podíváme se na to a rozhodneme co
s tím.
o Úkol: Posoudit stav lip u sochy vedle cesty k p. Slepičkovi a provést údržbu.
o Termín: do 30.4.2012
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák



Naproti p. Mizerové u silnice jsou keře, které již opět zasahují do vozovky, je potřeba to
řešit.
o
o
o
o



Tento úsek silnice řešíme pravidelně. Keře vyřeže p. Chlebeček.
Úkol: Vyřezat keře u silnice naproti paní Mizerové
Termín: do 30.4.2012
Zodpovídá: Ing. Josef Bušák

Je sice hezké, že na komunikaci „ke křížku“ jsou osazeny nové značky, kdo bude omezení
dané značkami kontrolovat?
o Toto je problém, protože nemáme k dispozici obecní polici, která by toto
prováděla. Jedním z řešení je dohodnout se s Městskou policií ve Dvoře
Králové nad Labem, zda by se nezajížděli do Borovnice a za jakých podmínek
o Úkol: Zajistit nabídku na využití Městské policie ve Dvoře Králové nad
Labem.
o Termín: do 30.4.2012
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o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák, Ondřej Lejdar


V Borovnickém zpravodaji není pevně stanoveno pořadí stránek, není dáno, že na první
stránce jsou důležité věci, chtělo by to dát zpravodaji řád.
o Při tvorbě zpravodaje je vycházeno především z využití prostoru daného
velikostí papíru. Důležité informace jsou vždy odděleny tlustou čarou a
označeny jako informace obecního úřadu. Co se týká obsahu, tak otiskneme
všechny příspěvky, které nám přispěvovatelé donesou. Je jich však málo.
Stejné to je i na webu, zde se to budeme snažit změnit.
o Úkol: -------------o Termín: --------o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák

K bodu 11)
Závěr. Příští pravidelné zasedání se bude konat 13.4.2012 od 18 hodin na OÚ v Borovnici
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Počet stran zápisu 6
Počet stran usnesení 2
Ostatní přílohy 3
Martin Vočka v.r.
Ing. Lucie Bartošová v.r.
Zapsal dne 2.3.2012
Ing. Josef Bušák
starosta obce
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Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

2.3.2012

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Vyhlášení výběrového řízení na poskytování půjček z FRB. Termín pro podání žádostí
o půjčku je do 5.4.2012 15:00. Komise pro hodnocení žádostí bude pracovat ve
složení:Ing. Bušák, Ing. Bartošová, M.Vočka, O.Lejdar, P.Votoček
2. Podat žádost o zřízení dvou míst na veřejně prospěšné práce.
3. Přidělení dotace ve výši 20000 Kč FK Borovnice, 10000 Kč KD Borovnice, 10000 Kč
SDH Borovnice, 10000 Kč Sdružení Větrák Borovnice.
4. Příspěvek ve výši 3000 Kč na Dětský maškarní bál pořádaný SDH Borovnice.
5. Změnu dodavatele elektrické energie a to na společnost Europe Easy Energy a.s.,
převod zrealizuje poradce Aleš Matlocha.
6. Pronájem části kravína o výměře 768 m2 a okolního pozemku o výměře 2373 m2 za
cenu 4040 Kč měsíčně bez DPH panu Pavlu Pískovi. Smlouva bude uzavřena na dobu
určitou v délce trvání 1 rok počínaje 1.4.2012.
7. Pronájem p.p.č. 14/1 o výměře 9110 m2 za cenu 3000 Kč ročně od paní Kubcové na
dobu neurčitou.
Obecní zastupitelstvo ukládá:
o Úkol: Sepsat smlouvy s příjemci dotací
o Termín: do 30.4.2012
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
o Úkol: Prověřit, zda se komunikace na Klebš nenachází na p.p.č. 333/5.
o Termín: 31.5.2012
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák, Ondřej Lejdar
o Úkol: Zajistit jednání se SÚS a s majiteli nemovitostí a pozemků o pročištění
propustků.
o Termín: Do 30.4.2012
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák, Ondřej Lejdar
o Úkol: Jednat s ČD o stavu přejezdu na cestě „ke křížku“
o Termín: 31.3.2012
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
o Úkol: Zrealizovat prohlídku Boreckého potoka.
o Termín: do 30.4.2012
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
o Úkol: Uskutečnit prohlídku živého plotu u silnice naproti p. Bénovi a
vyhodnotit situaci a přijmout řešení
o Termín: do 31.3.2012
o Zodpovídá: Martin Vočka
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o Úkol: Projednat zimní údržbu silnice na Pecku a instalaci zásněžek se SÚS.
o Termín: do 30.4.2012
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák, Ondřej Lejdar
o Úkol: Vyrovnat lípy podél cesty „ke křížku“
o Termín: 30.4.2012
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
o Úkol: Posoudit stav lip u sochy vedle cesty k p. Slepičkovi a provést údržbu.
o Termín: do 30.4.2012
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
o Úkol: Vyřezat keře u silnice naproti paní Mizerové
o Termín: do 30.4.2012
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
o Úkol: Zajistit nabídku na využití Městské policie ve Dvoře Králové nad
Labem.
o Termín: do 30.4.2012
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák, Ondřej Lejdar
Ondřej Lejdar v.r.
místostarosta
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