Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

30.5.2012

Přítomní členové zastupitelstva:

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

Omluveni:

Ing. Lucie Bartošová

Ostatní přítomní: viz prezenční listina přítomných
Program:
1) Úvod
2) Plnění úkolů z minulých zasedání.
3) Příprava závěrečného účtu hospodaření.
4) Informace o čerpání úvěru.
5) Záloha na koupi pozemků.
6) Nákup lesa.
7) Změny rozpočtu na rok 2012 č. 1
8) Nabídka PCO VIDOCQ s.r.o.
9) Žádost o přechod nájmu.
10) Osázení břehů parkoviště u větráku.
11) Diskuse
12) Závěr
K bodu 1)
Konstatuji, že počet přítomných zastupitelů je 6, (Ing. Lucie Bartošová se omluvila) zasedání
je tedy usnášeníschopné. Jako ověřovatele zápisu navrhuji pana 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. 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 25.5.2012
Pokladna
-5405
Pokladna HČ
8622
Běžný účet
112058
Běžný účet HČ
49196
Běžný účet FRB
10865
Běžný účet dotace
476
Úvěr KB
300.000
Účet stav. Spoř.
5.096.743
CČ:10.000.000 Kč
Celkem
5.272.555 Kč
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K zápisu ze zasedání nebyly předneseny námitky a ověřovatelé zápisu zápis řádně potvrdili
svými podpisy. Zápis ze zasedání dne 13.4.2012 je tedy schválený.
K bodu 2)
2.3. 2012
Splněné:
1. Smlouvy s příjemci dotací jsou sepsány a probíhá podepisování smluv. Peníze budou
převedeny na účet organizací v průběhu měsíce června.
2. Objednávka na vytyčení byla odeslána pod číslem BOR-TR/0169/2012
3. Některé příkopy byly pročištěny, zůstává nedořešena situace u okálů, kterou budeme
řešit.
4. Obec Borovnice svolala místní šetření dne 12.4.2012, místní šetření proběhlo
10.5.2012, do místního šetření ČD odstranily největší nerovnosti. Výsledky místního
šetření budou projednávány na dnešním zasedání.
5. Výzva všem dotčeným orgánů byla odeslána pod čj. S-BOR-TR/0017/2012
6. Živý plot u p. Plcha prostříhal p. Chvojka
7. Zimní údržba silnice na Pecku a instalace zásněžek. Jednáno pod čj. BORTR/0177/2012
8. Lípy u komunikace ke křížku byly vyrovnány.
9. Prořez lip u sochy za hospodou provedli elektrikáři, další řez byl proveden 22.5.2012
při odstávce el. sítě. Dokončení bude provedeno v podzimních měsících.
10. Keře u silnice u paní Mizerové jsou vyřezány a uklizeny.
11. Žádost o podání nabídky na spolupráci s Městskou policií ve Dvoře Králové nad
Labem byla odeslána pod čj. BOR-TR/0178/2012
Nesplněné:
13.4.2012
Splněné:
1.
Smlouva s příjemcem půjčky z FRB byla sepsána.
2.
Čištění příkopů a propustků je v obci realizováno na základě Obecně prospěšných
prací. Část příkopů byla vyčištěna SÚS.
3.
Vozidlo na pozemku 826/2 bylo odstraněno.
4.
Oslavy Dne vítězství proběhly včetně ohňostroje v ceně 6000 Kč včetně DPH.
5.
Upozornění nájemnici paní Majorové bylo odesláno pod čj. BOR-TR/0168/2012
Nesplněné:
1. Oprava laviček proběhne v době nepříznivého počasí. Provede ji pan Chlebeček.
2. Nevypracováno vyhodnocení, zda obci vznikla škoda při postupu při správě
pohledávek pana Bílka.
3. Barva a štětky na opravu schodiště v čp. 16 nebyly zakoupeny.
4. Žádost o řešení situace s nebezpečnými stromy podél silnice III.tř. nebyla odeslána.
N: Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o plnění úkolů z minulých zasedání zastupitelstva.
K bodu 3)
Hospodaření obce bylo popsáno ve zpravodaji č. 2/2012, zastupitelům je předána zpráva
auditora, kompletní výkazy. Zároveň je zpracován a předán návrh závěrečného účtu.
Projednání a schválení se bude konat na příštím zasedání obecního zastupitelstva.
N: Zastupitelstvo bere na vědomí podklady pro závěrečný účet hospodaření.
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K bodu 4)
Pro pokrytí nedostatku finančních prostředků byl sjednán úvěr u KB a.s., která nám nakonec
dala individuální podmínky čerpání úvěru. Úvěr je splatný dle předchozích podmínek
schválených zastupitelstvem obce dne 13.4.2012 do 31.8.2012. Úvěrové prostředky byly
převedeny ihned po obdržení na úhradu dlužné faktury, která byla více než 3 měsíce po
splatnosti. Firma Elektros s.r.o. nepožadovala penále za pozdní platbu.
N: Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o čerpání úvěru.
K bodu 5)
Obec Borovnice potřebuje dořešit pozemek pod svým objektem (skladovací hala) st.p.č. 309/2
o výměře 6 m2 a dále parcelu 1849/3 o výměře 887 m2 a také komunikaci 1457/1, která je
vyježděna na pozemku p.p.č. 1205/9 o výměře 5292 m2 a na pozemku p.p.č. 1849/1 o výměře
2081 m2. Část těchto pozemků vlastní stát, aby se s nimi dalo disponovat, musí si vlastníci
odkoupit část, kterou vlastní stát. Tato část je ohodnocena na 13000 Kč. Paní Kateřina
Kociánová požádala Obec Borovnice o finanční výpomoc formou zálohové platby za
pozemky, které Obec Borovnice bude kupovat a to ve výši 13000 Kč.
N: Zastupitelstvo schvaluje vydání zálohové platby za pozemky st.p.č. 309/2 o výměře 6 m2
a p.p.č. 1849/3 o výměře 887 m2 ve výši 13000 Kč paní Anně Kociánové, zastupitelstvo
pověřuje starostu obce přípravou a podpisem příslušné smlouvy.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
Paní Kateřina Kociánová nabízí k odkupu p.p.č. 168/8 o výměře 563 m2, p.p.č. 1843/25 o
výměře 222 m2, p.p.č. 168/1 o výměře 1182 m2, p.p.č. 164/2 o výměře 541 m2, p.p.č.
1843/23 o výměře 112 m2 a p.p.č. 164/4 o výměře 208 m2. Celkem se jedná o 2828 m2
pozemků.
N: Zakoupit tyto pozemky za cenu 6 Kč za m2 a nedávat zálohu.
H: Návrh nebyl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl pro.
K bodu 6)
Pan Stanislav Pokorný nabízí k odkupu les na p.p.č. 444/2 o výměře 800 m2, tento lesní
pozemek navazuje na obecní lesní majetek. Odhadní cena pozemku je 33730 Kč. Nákup byl
zkonzultován s OLH Ing. Preiszlerem. Navrhuje nabídnout částku 17000 Kč, což je polovina
a tržní cena.
N: Zastupitelstvo souhlasí s výkupem lesního pozemku p.p.č. 444/2 o výměře 800 m2 za
cenu 17000 Kč od p. Stanislava Pokorného.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 7)
Změny rozpočtu č. 1.
Změny se týkají především přijatých dotací na zalesnění a poslední platby na zateplení, plateb
od EKO-KOMu, na výdajové stránce proúčtování dotací, navýšení ceny za prohrnování,
opravy veřejného osvětlení a nákup DKP.
OddílPopis
Částka v Kč
paragraf
Příjmy
231-20
Fakturace EKO-KOM a.s.
+43166
231-20
Prodej oken
+8475
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231-20
231-10
231-10
231-10
231-10

Penále bytové hospodářství
Dotace SFŽP ČR
Dotace SZIF ČR
Dotace SZIF EU
Dotace SFŽP EU

+1500
+3856,79
+19948,94
+79795,69
+65565,59

Výdaje
2212-5169
3631-5171
6171-5137
6171-5341
6171-5341
6171-5901

Vyhrnování
Opravy veřejného osvětlení
Drobný majetek – stoly, kuchařka, zrcadla
Proúčtování dotace SZIF
Proúčtování dotace SZIF
Rezerva

+7200
+43000
+87000
+19948,94
+79795,64
-14636,57

N: Zastupitelstvo schvaluje změny rozpočtu na rok 2012 č. 1.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 8)
Nabídka firmy PCO VIDOCQ na připojení našeho zabezpečovacího zařízení na pult
centralizované ochrany. Zastupitelstvo nabídku projednalo. Obec Borovnice tuto nabídku
prozatím nevyužije.
K bodu 9)
Pan Stanislav Holeček žádá Obec Borovnici o přechod nájmu po paní Majorové na jeho
osobu spolubydlícího. Žádost pana Stanislava Holečka ml. Byla projednána. Zastupitelstvo
zkonstatovalo, že bude postupovat dle §706 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (přechod nájmu), proto se žádost o přechod nájmu zamítá.
N: Zastupitelstvo schvaluje přechod nájmu bytu z paní Majorové na pana Stanislava
Holečka.
H: Návrh nebyl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl pro.
K bodu 10)
Vzhledem k tomu, že jsou momentálně holé břehy u parkoviště „u větráku“, bylo by vhodné
je osázet půdopokryvnými keři. Zbytek by se osel travou. Kalkulace je následující: fólie 80
m2 cca 1500 Kč, keře 70 ks cca 6500, kotvící materiál 1000 Kč. Mělo by se to vejít do 10000
Kč, práci by provedl p. Chlebeček a brigádníci.
N: Zastupitelstvo schvaluje provedení osázení břehů kolem parkoviště u větráku v ceně
max. 10000 Kč. Osázení bude provedeno pracovníky Obce.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 6)
Diskuse:
 U obecního úřadu je poškozený vršek kanálu, bylo by vhodné ho nějak označit, aby do něj
někdo nespadl a opravit to.
o
o
o
o

Kanál bude označen a opraven.
Úkol: Označit a opravit vrch kanálu u OÚ.
Termín: Do 31.7.2012
Zodpovídá: Ing. Josef Bušák

BOR-TR/0160/2012
BOR-TR/0160/2012

Strana 4



Po obci byla instalována dopravní zrcadla,dle rozhodnutí zastupitelstva, bylo by vhodné
ještě instalovat zrcadlo na výjezdu u Pilařových..
o Tuto věc požadoval p. Homolka, při instalaci zrcadel byla tato možnost
zvážena a umístění zrcadla by zde bylo vhodné.
o Úkol: Zakoupit a instalovat dopravní zrcadlo na výjezdu u Pilařových
o Termín: 31.7.2012
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák



Je velmi nebezpečné jak rychle jezdí auta na silnici na Pecku kolem vil, pohybují se tam
děti, nebylo by možné zde instalovat omezení rychlosti.
o V zadaném úseku je rychlost omezena rychlostí v obci tj. 50 km/h. Celou
záležitost bude vhodné projednat s dopravním inženýrem PČR, stejně tak i
omezení u kostela.
o Úkol: Projednat s dopravním inženýrem PČR omezení rychlosti na Peckovské
silnici a u kostela s ohledem na děti.
o Termín: do 31.7.2012
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák



Cesta za Valterovými je vyježděna po jiném pozemku, bude toto Obec rešit?
o V rámci výkupu pozemků od Anny Kociánové a spol, budeme řešit i tuto
situaci. Je zde však potřeba provést vytyčení skutečného stavu a porovnat ho se
stavem katastru.
o Úkol: Objednat vytyčení skutečného stavu komunikace za Valterovými.
o Termín: do 30.6.2012
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák



U OÚ by bylo vhodné instalovat stojan na kola, kolo si zde není kde opřít hrozí poškození
fasády. Bude se dodělávat cesta na hřbitově?
o Stojan na kola určitě objednáme. Co se týká cesty na hřbitově, tak jsme
omezeni finančními prostředky a to 10000 Kč. V budování cesty budeme i
v letošním roce pokračovat.
o Úkol: Objednat k OÚ a poště stojan na kola.
o Termín: do 30.6.2012
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák, Ondřej Lejdar



Kohoutek u pitné vody je instalován příliš nízko a není zde cedule, že se jedná o pitnou
vodu.
o Kohoutek je instalován tak ,aby bylo možné vypustit vodu z vedení, jeho
instalace je provizorní, protože se bude prostor před budovou měnit. Ceduli
osadíme.
o Úkol: Osadit ceduli ke kohoutku, že se jedná o pitnou vodu.
o Termín: 30.6.2012
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák



Již několikrát se zde řešil schod u vchodů u čp. 226, bylo by možné to konečně vyřešit?
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o U vchodů v čp. 226 byla provedena rekonstrukce schodiště, bohužel první
schody jsou příliš vysoko nad terénem.
o Úkol: Navrhnout řešení a zrealizovat úpravu venkovního schodiště u čp. 226
tak, aby vyhovovalo normám.
o Termín: do 31.7.2012
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák


U domu p. Stuchlíka je ucpaný propustek, stojí tam voda.
o
o
o
o



Propustky budou prohlédnuty a navrženo řešení jejich čištění.
Úkol: Zkontrolovat propustek u p. Stuchlíka a navrhnout řešení.
Termín: do 30.6.2012
Zodpovídá: Ing. Josef Bušák

Úřední deska obce je umístěna provizorně, kde se bude nacházet oficiálně, bylo by
vhodné, aby byla viditelná ze silnice.
o Prostor před školou již dnes není využívaný pro původní účely, proto by bylo
vhodné ho využít jiným způsobem.
o Úkol: Zajistit nabídky na vyřešení prostranství před OÚ a poštou.
o Termín: do 31.7.2012
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák

K bodu 7)
Závěr. Příští pravidelné zasedání se bude konat 27.7.2012 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.
Květa Štilcová v.r.
Zapsal dne 30.5.2012
Ing. Josef Bušák
starosta obce
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Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

30.5.2012

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vydání zálohové platby za pozemky st.p.č. 309/2 o výměře 6 m2 a p.p.č. 1849/3 o
výměře 887 m2 ve výši 13000 Kč paní Anně Kociánové, zastupitelstvo pověřuje starostu
obce přípravou a podpisem příslušné smlouvy
Výkup lesního pozemku p.p.č. 444/2 o výměře 800 m2 v k.ú. Borovnice u Staré Paky za
cenu 17000 Kč od p. Stanislava Pokorného
Změny rozpočtu na rok 2012 č. 1
Provedení osázení břehů kolem parkoviště u větráku v ceně max. 10000 Kč. Osázení bude
provedeno pracovníky Obce.
Nákup dopravního zrcadla a jeho instalaci na výjezdu u Pilařů.
Objednání vytyčení skutečného stavu komunikace za Valterovými.
Objednání stojanu na kola k OÚ.

Obecní zastupitelstvo neschvaluje:
1.
2.

Zakoupení pozemků od paní Kateřiny Kociánové
Přechod nájmu bytu z paní Jaroslavy Majorové na pana Stanislava Holečka ml.

Obecní zastupitelstvo ukládá:
o Úkol: Označit a opravit vrch kanálu u OÚ.
o Termín: Do 31.7.2012
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
o Úkol: Zakoupit a instalovat dopravní zrcadlo na výjezdu u Pilařových
o Termín: 31.7.2012
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
o Úkol: Projednat s dopravním inženýrem PČR omezení rychlosti na Peckovské
silnici a u kostela s ohledem na děti.
o Termín: do 31.7.2012
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
o Úkol: Objednat vytyčení skutečného stavu komunikace za Valterovými.
o Termín: do 30.6.2012
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
o Úkol: Objednat k OÚ a poště stojan na kola.
o Termín: do 30.6.2012
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák, Ondřej Lejdar
o Úkol: Osadit ceduli ke kohoutku, že se jedná o pitnou vodu.
o Termín: 30.6.2012
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
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o Úkol: Navrhnout řešení a zrealizovat úpravu venkovního schodiště u čp. 226
tak, aby vyhovovalo normám.
o Termín: do 31.7.2012
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
o Úkol: Zkontrolovat propustek u p. Stuchlíka a navrhnout řešení.
o Termín: do 30.6.2012
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
o Úkol: Zajistit nabídky na vyřešení prostranství před OÚ a poštou.
o Termín: do 31.7.2012
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák

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