Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

13.4.2012

Přítomní členové zastupitelstva:

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

Omluveni:

Martin Vočka, Pavel Votoček,

Ostatní přítomní: viz prezenční listina přítomných
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Úvod
Žádost o krátkodobý úvěr na dofinancování rekonstrukce OÚ
Půjčky z FRB
Odpis pohledávek
Žádosti občanů a firem
Diskuse
Závěr

K bodu 1)
Konstatuji, že počet přítomných zastupitelů je 5, 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 5 hlasy. Přednesení programu. Chce někdo program doplnit.
Hlasování o programu zasedání.
H: Návrh byl schválen 5 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 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 1)
Stav Obecních financí k 13.4.2012
Pokladna
-5405
Pokladna HČ
8622
Běžný účet
112058
Běžný účet HČ
49196
Běžný účet FRB
10865
Běžný účet dotace
476
Účet stav. Spoř.
5.096.743
CČ:10.000.000 Kč
Celkem
5.272.555 Kč
K bodu 2)
V roce 2011 nedošlo k naplnění plánovaných daňových příjmů obce. Na tyto příjmy byly
rozpočtovány výdaje, které souvisely s rekonstrukcí budovy OÚ a MŠ. Obec Borovnice nemá
v současné době proplacenu fakturu firmy Elektros s.r.o. na 313988 Kč. Faktura je po
splatnosti, jako řešení úhrady je přijetí půjčky na pokrytí krátkodobého nedostatku finančních
prostředků ve výši 300000 Kč. Jako poskytovatelé půjčky byly osloveny dva subjekty.
1. Komerční banka a.s.
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2. Obec Borovnička
Splatnost půjčky by byla v případě půjčky od Obce Borovnička do 31.12.2012, v případě KB
a.s. do konce srpna 2012. Ručení nemovitostí čp. 138.
Výše půjčky bude upravena dle daňového inkasa ke konci dubna 2012. Schválená výše
půjčky je maximální. Výběr konečného věřitele bude záviset na okolnostech a podmínkách.
Preferován je úvěr u banky.
N: Zastupitelstvo schvaluje přijetí půjčky od Obce Borovnička v případě jejího schválení
v zastupitelstvu obce Borovnička v částce 300.000 Kč, splatnost půjčky do 31.12.2012.
Zastupitelstvo schvaluje zastavení nemovitosti čp. 138 ve prospěch Obce Borovnička jako
ručení za poskytnutou půjčku. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem příslušných
smluv. Zastupitelstvo schvaluje přijetí pouze jednoho úvěru a to buď od Obce Borovnička
nebo od Komerční banky a.s.
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
N: Zastupitelstvo schvaluje přijetí půjčky od Komerční banky a.s.v částce 300.000 Kč,
splatnost půjčky do 31.8.2012. Ručení blanko směnkou. Zastupitelstvo pověřuje starostu
obce podpisem příslušných smluv. Zastupitelstvo schvaluje přijetí pouze jednoho úvěru a to
buď od Obce Borovnička nebo od Komerční banky a.s.
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 3)
Na základě výzvy k podání žádosti o půjčku z FRB pro rok 2012, obdržela Obec Borovnice
žádost pana Josefa Chlebenka o půjčku na zateplení obvodového pláště domu ve výši 80000
Kč. Žádost obsahovala potřebné náležitosti a je doporučena ke schválení.
N: Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí půjčky z FRB ve výši 80000 Kč panu Josefu
Chlebečkovi. Půjčka je splatná do 5 let a úročena 3%. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce
podpisem příslušných smluv.
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 4)
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh na odpis pohledávky pana Michala Bílka, bytem
Kotykova alej 140, Lázně Bělohrad za neuhrazenou fakturu č. 2008005 ze dne 6.2.2008 ve
výši 69052,5 Kč důvodem pro odpis pohledávky je vyhlášení insolvence (čj. KSHK 41 INS
3678/2010) na výše uvedenou osobu. Obec Borovnice se nestihla v řádném termínu přihlásit
jako věřitel. Výše majetku dlužníka je nedostatečná na uhrazení jeho pohledávek.
Dále odpis pohledávky pana Stanislava Bílka bytem Kotykova alej 140, Lázně Bělohrad za
částečně neuhrazenou fakturu č. 2005011 ze dne 6.6.2005 ve výši 5324 Kč důvodem pro
odpis pohledávky je propadnutí lhůty pro vymáhání pohledávky.
Kontrolní a finanční výbor musí prošetřit zda nedošlo k poškození obce a zjistit odpovědnou
osobu.
N: Zastupitelstvo schvaluje odpis pohledávky ve výši 69052,5 Kč pana Michala Bílka, bytem
Kotykova alej 140, Lázně Bělohrad a odpis pohledávky ve výši 5324 Kč pana Stanislava
Bílka, bytem Kotykova alej 140, Lázně Bělohrad.
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
Ú: Zjistit zda Obci Borovnice nebyla spáchána škoda, pokud ano, škodu vyčíslit a dát
k úhradě odpovědné osobě.
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K bodu 5)
Žádost pana Pavla Píska o prodloužení nájemní smlouvy na kravín, která byla schválena na
zasedání zastupitelstva dne 2.3.2012, na pět let. Důvodem je zajištění stability
podnikatelského záměru p. Píska.
N: Zastupitelstvo schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na objekt kravína na 5 let.
Ú: Zapracovat příslušné podklady do nájemní smlouvy.
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
Žádost I. Podzvičinsko a.s. o povolení užívání míst ní komunikace na p.p.č. 1583/2 a p.p.č.
1583/1 pro obhospodařování zemědělských pozemků, ležících v katastru obce.
Na této místní komunikaci je osazena dopravní značka, která omezuje využívání komunikace
pro vozidla těžší než 3,5 t. Vzhledem ke stavu komunikace u železničního přejezdu je
nemožné povolovat tuto výjimku pro soupravy nákladních automobilů a soupravy traktorů a
návěsů typu JUMBO sloužící k přepravě pícnin. Je nutné značku umístěnou na komunikaci
respektovat. Obec Borovnice uděluje výjimku k využívání této komunikace pro
obhospodařování pozemků , které s touto komunikací sousedí a to v nezbytně nutné míře.
Rozhodnutí o respektování či nerespektování dopravní značky je však plně v kompetenci
řidiče vozidla se všemi jeho následky.
N: Zastupitelstvo schvaluje výjimku z dopravního omezení daného dopravní značkou zákaz
vjezdu vozidel těžších než 3,5 t pro obhospodařování pozemků, které s touto komunikací
sousedí. Výjimka rovněž platí pro dopravní obsluhu firmy MIPAV s.r.o.
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 6)
Diskuse:
 Na zasedání zastupitelstva bylo řešeno auto p. Jandy, je tam stále..
o Pan Janda osobně slíbil jeho ekologickou likvidaci a odvoz. Doposud to
neprovedl. Oznámíme tuto věc majiteli pozemku, PF ČR.
o Úkol: Oznámit umístění vraku vozidla majiteli pozemku p.p.č. 826/2.
o Termín: Do 30.4.2012
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák


Budeme realizovat oslavy Dne vítězství jako v minulých letech?.
o S ohledem na stav obecní pokladny by to nebylo vhodné. Nicméně oslavu by
bylo vhodné připravit a zrealizovat, ovšem bez pompézního ohňostroje.
o Úkol: Projednat ohňostroj menšího typu, zrealizovat oslavy Dne vítězství
8.5.2012
o Termín: 30.4.2012
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák



Stav v čp. 16 s neustálým napadáním vlčákem pana Holečka je neúnosný, je potřeba to
řešit.
o Několikrát jsem mu domlouval, že pes musí mít košík a musí ho mít na
vodítku. Zřejmě mé varování nerespektoval.
o Úkol: Zaslat nájemnici bytu, p. Majorové, písemné upozornění na porušení
nájemní smlouvy a urychlené vyřešení situace se psem.
o Termín: do 15.5.2012
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o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák


Nebylo by možné něco udělat se stromy u silnice, od přejezdu ke křižovatce na Pecku
směr Horka a od bazénů k ceduli Borovnice? Stromy zvedají silnici a je to tam
nebezpečné.
o Stromy jsou vlastnictvím Královéhradeckého kraje, o vyjádření požádáme
příslušnou SÚS Královéhradeckého kraje. Zároveň vzneseme dotaz na čištění
příkopů.
o Úkol: Požádat o vyjádření k nebezpečným stromům u silnice III. tř a k údržbě
příkopů.
o Termín: do 15.5.2012
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák



U obchodu jsou lavičky ve špatném stavu, bylo by potřeba je opravit.
o
o
o
o



Schody v čp. 16 jsou špatné, bylo by potřeba je natřít, dodá Obec Borovnice barvu?.
o
o
o
o



Zhodnotíme potřebu materiálu a stav podkladu a provedeme opravu.
Úkol: Provést opravu laviček u prodejny.
Termín: do 15.5.2012
Zodpovídá: Ing. Josef Bušák, Ondřej Lejdar

Pokud si nájemníci opraví (natřou schody, obec dodá barvu a materiál..
Úkol: Zakoupit barvu a štětky na opravu schodiště v čp. 16
Termín: 15.5.2012
Zodpovídá: Ing. Josef Bušák

Na „peckovské“ silnici je pod chalupou p. Zapletala ucpaný propustek.
o
o
o
o

Situaci vyhodnotím a provedeme pročištění propustku.
Úkol: Vykonat prohlídku propustků po obci a přijmout plán na čištění.
Termín: do 15.5.2012
Zodpovídá: Ing. Josef Bušák

K bodu 7)
Závěr. Příští pravidelné zasedání se bude konat 25.5.2012 od 18 hodin na OÚ v Borovnici
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Počet stran zápisu 4
Počet stran usnesení 2
Ostatní přílohy 3
Martin Kühnel v.r.
Ing. Lucie Bartošová v.r.
Zapsal dne 13.4.2012
Ing. Josef Bušák
starosta obce
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Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

13.4.2012

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Přijetí půjčky od Obce Borovnička v případě jejího schválení v zastupitelstvu obce
Borovnička v částce 300.000 Kč, splatnost půjčky do 31.12.2012. Zastupitelstvo
schvaluje zastavení nemovitosti čp. 138 ve prospěch Obce Borovnička jako ručení za
poskytnutou půjčku. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem příslušných smluv.
Zastupitelstvo schvaluje přijetí pouze jednoho úvěru a to buď od Obce Borovnička nebo
od Komerční banky a.s.
Přijetí půjčky od Komerční banky a.s.v částce 300.000 Kč, splatnost půjčky do
31.8.2012. Ručení blanko směnkou. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem
příslušných smluv. Zastupitelstvo schvaluje přijetí pouze jednoho úvěru a to buď od Obce
Borovnička nebo od Komerční banky a.s.
Poskytnutí půjčky z FRB ve výši 80000 Kč panu Josefu Chlebečkovi. Půjčka je splatná
do 5 let a úročena 3%. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem příslušných
smluv.
Odpis pohledávky ve výši 69052,5 Kč pana Michala Bílka, bytem Kotykova alej 140,
Lázně Bělohrad a odpis pohledávky ve výši 5324 Kč pana Stanislava Bílka, bytem
Kotykova alej 140, Lázně Bělohrad.
Prodloužení nájemní smlouvy na objekt kravína na 5 let pro pana Pavla Píska.
Výjimku z dopravního omezení daného dopravní značkou zákaz vjezdu vozidel těžších
než 3,5 t pro obhospodařování pozemků, které s touto komunikací sousedí. Výjimka
rovněž platí pro dopravní obsluhu firmy MIPAV s.r.o.

Obecní zastupitelstvo ukládá:
o Úkol: Sepsat smlouvy s příjemcem půjčky z FRB
o Termín: do 30.4.2012
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
o Úkol: Zjistit zda Obci Borovnice nebyla spáchána škoda, pokud ano, škodu
vyčíslit a dát k úhradě odpovědné osobě.
o Termín: 31.5.2012
o Zodpovídá: Ing. Lucie Bartošová, Martin Kühnel
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: Oznámit umístění vraku vozidla majiteli pozemku p.p.č. 826/2.
o Termín: 30.4.2012
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
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o Úkol: Projednat ohňostroj menšího typu, zrealizovat oslavy Dne vítězství
8.5.2012
o Termín: do 30.4.2012
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
o Úkol: Zaslat nájemnici bytu, p. Majorové, písemné upozornění na porušení
nájemní smlouvy a urychlené vyřešení situace se psem.
o Termín: do 15.5.2012
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
o Úkol: Požádat o vyjádření k nebezpečným stromům u silnice III. tř a k údržbě
příkopů.
o Termín: do 15.5.2012
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
o Úkol: Provést opravu laviček u prodejny.
o Termín: 15.5.2012
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák, Ondřej Lejdar
o Úkol: Zakoupit barvu a štětky na opravu schodiště v čp. 16
o Termín: do 15.5.2012
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
Ondřej Lejdar v.r.
místostarosta
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Ing. Josef Bušák v.r.
starosta obce

Strana 6

