Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

24.8.2012

Přítomní členové zastupitelstva:

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

Omluveni:

Ostatní přítomní: viz prezenční listina přítomných
Program:
1) Úvod
2) Plnění úkolů z minulých zasedání.
3) Informace o dotaci na kanalizaci
4) Nákup lesa.
5) Zřízení věcného břemene.
6) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
7) Rozpočtový výhled 2013-2015
8) Změny rozpočtu na rok 2012 č. 2
9) Změny rozpočtu na rok 2012 č. 3
10) Rozšíření živnostenského oprávnění
11) Škoda způsobená obci.
12) Divadlo a volejbal
13) Diskuse
14) Závěr
K bodu 1)
Konstatuji, že počet přítomných zastupitelů je 5, (Ondřej Lejdar a Martin Kühnel se omluvili)
zasedání je tedy usnášeníschopné.
Jako ověřovatele zápisu navrhuji paní Ing. Lucii Bartošovou a paní Květu Štilcovou.
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 24.8.2012
Pokladna
28369
Pokladna HČ
14410
Běžný účet
733284
Běžný účet HČ
8244
Běžný účet FRB
21781
Běžný účet dotace
1322
Úvěr KB
300.000
Účet stav. Spoř.
5.096.743
CČ:10.000.000 Kč
Celkem
5.904.153 Kč
K zápisu ze zasedání nebyly předneseny námitky a ověřovatelé zápisu zápis řádně potvrdili
svými podpisy. Zápis ze zasedání dne 22.6.2012 je tedy schválený.
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K bodu 2)
30.5.2012
Splněné:
1) Vrch kanálu u OÚ byl označen, opraven bude v rámci rekonstrukce prostranství před OÚ
2) Prostranství před OÚ bude řešeno jako úprava stavby před dokončením na stávající
stavební povolení. Architektonické řešení a návrh vytvořil Ing. Stratil.
Nesplněné:
1) Zakoupit a instalovat dopravní zrcadlo na výjezdu u Pilařových
2) Projednat s dopravním inženýrem PČR omezení rychlosti na Peckovské silnici a u kostela
s ohledem na děti.
3) Objednat vytyčení skutečného stavu komunikace za Valterovými.
4) Objednat k OÚ a poště stojan na kola.
5) Osadit ceduli ke kohoutku, že se jedná o pitnou vodu.
6) Navrhnout řešení a zrealizovat úpravu venkovního schodiště u čp. 226 tak, aby
vyhovovalo normám.
7) Zkontrolovat propustek u p. Stuchlíka a navrhnout řešení.
Úkoly byly neplněny z důvodu nemoci p. Chlebečka. Starosta alespoň částečně vykonával
jeho práci. Úkoly budou splněny co nejdříve.
22.6.2012
Splněné:
1) Řádně provádět inventury.
2) Řádně provádět proúčtování opravných položek
3) Provést pomístní opravy komunikací
Nesplněné:
1) Provést výběr laviček, schválit a objednat.
N: Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o plnění úkolů .
K bodu 3)
Obec Borovnice podala žádost o poskytnutí dotace na kanalizaci a ČOV v rámci 39. výzvy
Ministerstva životního prostředí v rámci Prioritní osy 1, Operačního programu životního
prostředí. Předmětem projektu je výstavba splašková kanalizace a ČOV v obci Borovnice.
Celkem bude vybudováno 4,5km kanalizace a ČOV s kapacitou 532EO.
DOTAČNÍ TITUL:
Operační program životního prostředí
Prioritní osa: 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní
Oblast podpory: 1.1 Snížení znečištění z komunálních zdrojů
Kombinace dotace z Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí ČR výše dotace –
přibližně 73% (bude určena po vypočtení finanční analýzy, která je přílohou žádosti o dotaci)
financování projektu z dotace v průběhu realizace: průběžné
Investiční náklady akce jsou cca 58 mil. Kč vč. DPH (náklady obsahují realizaci stavby,
rezervu, odborný dozor v průběhu výstavby, projekční práce, zpracování žádosti o dotaci).
Výše požadovaného úvěru 3 mil.Kč.
HARMONOGRAM PROJEKTU:
•
podání žádosti o dotaci 8.8.2012
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•
prosinec 2012 – žadatel se dozví, zda byla podaná žádost úspěšná, v případě že ano,
postupuje dále v přípravě (v případě, že ne, je nutné počkat na další možnou dotační
příležitost nebo od projektu ustoupit)
•
2013 – výběrové řízení, podpis smlouvy se Státním fondem životního prostředí,
•
2014 – 2015 realizace stavby, čerpání úvěru
•
2016 -……splácení úvěru
N: Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o realizaci projektu Kanalizace a ČOV v
Borovnici.
K bodu 4)
Na zasedání zastupitelstva dne 30.5.2012 byla projednávána možnost výkupu lesního
pozemku. Pan Pokorný vyslovil s nabídkou obce souhlas. Budou tedy sepsány příslušné
smlouvy.
N: Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o realizaci nákupu lesa.
K bodu 5)
Společnost ČEZ Distribuce a.s. realizovala elektropřípojku pro dům čp. 188. Předmětem je
vedení elektrického kabelu po pozemku p.č. 230/1 vedené ve zjednodušené evidenci po st. p.
č. 117 vše v k.ú. Borovnice u Staré Paky. Rozsah věcného břemene je vymezen GP č. 308134/2011. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za cenu 1001 Kč včetně DPH.
N: Zastupitelstvo schvaluje zřízení úplatného věcného břemene na p.č. 230/1 vedeného ve
zjednodušené evidenci a na st.p.č. 117 vše v k.ú. Borovnice u Staré Paky k zajištění práv
souvisejících se stavbou zařízení distribuční elektrizační soustavy pro ČEZ Distribuce a.s.
s rozsahem vymezeným GP č. 308-134/2011 za jednorázovou náhradu ve výši 1001 Kč
včetně DPH a pověřuje starostu obce podpisem příslušných smluv.
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 6)
V rámci akce „Borovnice nn posílení, p.č. 259 Zapletal“ žádá společnost Montprojekt a.s. o
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést
stavbu. Stavba bude realizována na komunikaci 1499/2 v k.ú. Borovnice u Staré Paky. Věcné
břemeno bude uzavřeno úplatně.
N: Zastupitelstvo schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy
o právu provést stavbu v rámci akce „Borovnice nn posílení, p.č. 259 Zapletal“ a pověřuje
starostu obce podpisem příslušných smluv.
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 7)
Zastupitelstvo obce sestavilo rozpočtový výhled na roky 2013-2015. Rozpočtový výhled
počítá s realizací kanalizace a ČOV, včetně financování a to úvěrem ze stavebního spoření a
úvěrem od Komerční banky a.s. podrobnosti jsou obsazeny v příloze zápisu. Splácení úvěru
by probíhalo až po roce 2015.
Sumář
rozpočtového
výhledu
2013,
v tis. Kč
Třída 1 - Daňové příjmy
Třída 2 - Nedaňové příjmy
Třída 3 – Kapitálové příjmy
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2014,
v tis. Kč
3558
588,5
20

2015,
v tis. Kč
3769
588,5
20

Třída 4 - Přijaté dotace

110

18110

18110

Příjmy celkem (ř.1+ř.2+ř.3+ř.4)

4337,5

22276,5

22487,5

Třída 5 - Běžné výdaje
Třída 6 - Kapitálové výdaje

3977,5
360

4020,718
25220

4020,718
25220

Výdaje celkem (ř.6+ř.7)

4337,5

29240,718

29240,718

0

-6964,218

-6753,218

6964,218

6753,218

Saldo: Příjmy - Výdaje (ř.5-ř.9)
Třída 8 - Financování

N: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtový výhled na roky 2013 až 2015.
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 8)
Změny rozpočtu č. 2.
Změny se týkají především na příjmové části rozpočtu navýšení příspěvku EKO-KOM, na
výdajové stránce jsou to drobné úpravy při opravě položek a přečerpání výdajových položek.
Přebytek je začleněn do rozpočtové rezervy.
Oddílparagraf
Příjmy
231-20

Popis

Částka v Kč

Fakturace EKO-KOM a.s.

+24000

Výdaje
3419-5222
Dotace- TJ Jiskra
+10000
3429-5222
Dotace- OS Větrák
+10000
3611-5660
Půjčka FRB
+80000
3611-6460
Půjčka FRB-oprava položky
-150000
3745-5137
Zrcadla
+20500
3745-5156
Péče o vzhled obce – benzín, sekání
+6000
6171-5166
Projekt WC a pošta Oú
+8000
6171-6125
Výpočetní technika – projektor
+1400
6171-5139
Zařízení pošty- materiál
+10000
6171-5038
Zákonné pojištění zaměstnanců
+2500
3745-5424
Náhrady v době nemoci
+3000
6171-5901
Rezerva
+22600
N: Zastupitelstvo schvaluje změny rozpočtu na rok 2012 č. 2.
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 9)
Změny rozpočtu č. 3.
Změny se týkají především na příjmové části rozpočtu opravy položek a navýšení některých
daňových příjmů, na výdajové stránce jsou to drobné úpravy při přečerpání výdajových
položek. Přebytek je začleněn do rozpočtové rezervy.
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Oddílparagraf
Příjmy
231-20
231-20
231-20
231-20

Popis

Částka v Kč

Oprava položky
Oprava položky
Podíl z loterií
Daň OSVČ

-210000
+210000
+10000
+80000

Výdaje
3319-5175
Občerstvení – lyžařské závody
+520
6409-5362
Daně DPH
+5000
6171-5139
Materiál OÚ
+5000
6171-5141
Úrok- úvěr
+3000
6171-5165
Nájem za půdu
+1000
6171-5329
Příspěvek – mikroregion
+3300
6171-5901
Rezerva
+72180
N: Zastupitelstvo schvaluje změny rozpočtu na rok 2012 č. 3.
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 10)
Na zasedání zastupitelstva dne 22.6.2012 schválilo rozšíření živnostenského oprávnění na
maloobchod a velkoobchod. Po dohodě se živnostenským úřadem bude nutné rozšířit
živnostenské oprávnění ještě o Provozování poštovních a zahraničních poštovních služeb a o
Zprostředkování obchodu a služeb.
N: Zastupitelstvo schvaluje rozšíření živnostenského oprávnění o Provozování poštovních a
zahraničních poštovních služeb a o Zprostředkování obchodu a služeb v rámci živnosti
volné.
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 11)
Na zasedání zastupitelstva dne 13.4.2012 byl kontrolnímu výboru uložen úkol zjistit zda Obci
Borovnice nebyla způsobena škoda odpisem pohledávky p. Michala Bílka ve výši 69052,5.
Kontrolní a finanční výbor zpracoval zprávu, která je přílohou zápisu.
Odpisem pohledávky nebyla Obci Borovnice způsobena odpovědnými pracovníky škoda.
N: Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu kontrolního a finančního výboru.
K bodu 12)
Kulturní komise hodlá 22.9. uspořádat divadelní představení, tentokrát se představí ochotníci
z Jilemnice. Dobrovolné vstupné bude příjmem ochotníků, náklady ostatní budou výdajem
obce. Předpokládaný výdaj je 5000 Kč. Dále pořádáme již tradiční volejbalové závody
v Hostinném. Žádám o příspěvek 2000 Kč na zakoupení pohárů a medailí.
N: Zastupitelstvo schvaluje příspěvek 5000 Kč na divadelní představení a 2000 Kč na nákup
medailí a pohárů pro volejbalové závody.
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
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K bodu 13)
Diskuse:
 Množí se stížnosti nájemníků na chov psů v bytech. Někteří chovatelé nerespektují práva
ostatních na klidné užívání společných prostor. Jednou z variant řešení je omezení počtu
chovaných psů v bytě. Co se s tím bude dělat?
o Řešením by bylo omezení počtu chovaných psů na jednoho psa v jednom bytě
a stejné omezení aplikovat i na chov koček a omezit i chov ostatních zvířat,
který by mohl být provozován pouze na základě souhlasu pronajímatele.
o Úkol: Zjistit zda omezení počtu chovaných psů v bytech neodporuje zákonům
ČR.
o Termín: Do 30.9.2012
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák


Kolem obchodů v obci se rozmáhá nešvar a to popíjení alkoholu a močení na veřejnosti,
nešlo by s tím něco udělat?
o Tuto záležitost prodiskutujeme s pronajímateli a pokusíme se zjednat nápravu,
nicméně si myslím, že tuto záležitost bude možné ošetřit pouze vyhláškou.
o Úkol: Projednat s pronajímateli obchodů rozlévání alkoholických nápojů a
následnou konzumaci před obchody na veřejném prostranství spojených
s močením po okolních pozemcích.
o Termín: 30.9.2012
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák, Martin Vočka

K bodu 14)
Závěr. Příští pravidelné zasedání se bude konat 21.9.2012 od 18 hodin na OÚ v Borovnici
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Počet stran zápisu 6
Počet stran usnesení 1
Ostatní přílohy 9
Ing. Lucie Bartošová v.r.
Květa Štilcová

v.r.
Zapsal dne 24.8.2012
Ing. Josef Bušák
starosta obce
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Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

24.8.2012

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Zřízení úplatného věcného břemene na p.č. 230/1 vedeného ve zjednodušené evidenci
a na st.p.č. 117 vše v k.ú. Borovnice u Staré Paky k zajištění práv souvisejících se
stavbou zařízení distribuční elektrizační soustavy pro ČEZ Distribuce a.s. s rozsahem
vymezeným GP č. 308-134/2011 za jednorázovou náhradu ve výši 1001 Kč včetně
DPH a pověřuje starostu obce podpisem příslušných smluv.
2. Uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést
stavbu v rámci akce „Borovnice nn posílení, p.č. 259 Zapletal“ a pověřuje starostu
obce podpisem příslušných smluv.
3. Rozpočtový výhled na roky 2013 až 2015
4. Změny rozpočtu na rok 2012 č. 2
5. Změny rozpočtu na rok 2012 č. 3
6. Rozšíření živnostenského oprávnění o Provozování poštovních a zahraničních
poštovních služeb a o Zprostředkování obchodu a služeb v rámci živnosti volné.
7. Příspěvek 5000 Kč na divadelní představení a 2000 Kč na nákup medailí a pohárů pro
volejbalové závody
Obecní zastupitelstvo ukládá:
o Úkol: Zjistit zda omezení počtu chovaných psů v bytech neodporuje zákonům
ČR.
o Termín: Do 30.9.2012
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
o Úkol: Projednat s pronajímateli obchodů rozlévání alkoholických nápojů a
následnou konzumaci před obchody na veřejném prostranství spojených
s močením po okolních pozemcích.
o Termín: 30.9.2012
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák, Martin Vočka

Ondřej Lejdar v.r.
místostarosta
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