Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

27.1.2012

Přítomní členové zastupitelstva:

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

Omluveni:

Martin Kühnel

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) Prodej palivové dřeva v letošním roce
5) Hospodaření v lesích v roce 2012
6) Zasedací místnost - vybavení
7) Dětské hřiště – Dotace z MMR
8) Bytové hospodářství – hospodaření, plán 2012
9) Žádosti občanů a firem
10) Diskuse
11) Závěr
K bodu 1)
Konstatuji, že počet přítomných zastupitelů je 6, zasedání je tedy usnášeníschopné. Jako
ověřovatele zápisu navrhuji pana Pavla Votočka 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 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 25.1.2012
Pokladna
14103
Pokladna HČ
3633
Běžný účet
118180
Běžný účet HČ
3919
Běžný účet FRB
4339
Běžný účet dotace
715
Účet stav. Spoř.
5.096.743
CČ:10.000.000 Kč
Celkem
5.241.632 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 28.12.2011 je tedy schválený.
Nesplněné v termínu:
Výzva pro kronikáře nebyla zveřejněna ve zpravodaji. T:13.1.2012 Z: Ing. Bušák – Bude
provedeno v únorovém čísle zpravodaje.
Informace o činnosti výborů a komisí. Zpravodaj vydán 25.1.2012. T:14.1.2012 Z: Ing. Bušák
Zveřejnění detailních položek rozpočtu na internetových stránkách. Zveřejněno 26.1.2012
T:31.12.2011 z: Ing. Bušák
Vrak na p.p.č. 826/2 –Janda, Truhlář, Bude odesláno v pondělí 30.1.2012 Z: Ing. Bušák
T:31.12.2011
Spoj 5466 – OREDO, Bude odesláno v pondělí 30.1.2012 Z: Ing. Bušák T:31.12.2011
Ořezání větví naproti Lejdarovým. Splněno 3.1.2012 Z: Ing. Bušák T:31.12.2011
K bodu 3)
Česká pošta s.p. si nechala vypracovat studii na optimalizaci nákladů. Výsledkem studie je
převedení poboček, které získaly při optimalizaci nejméně hodnotících bodů, na Výdejní
místa nebo obchodní místa typu Partner. Služby České pošty s.p. v daném rozsahu by na nich
za úplatu zajišťovali smluvní partneři. Pokud by Výdejní místo nebo obchodní místo Partner
nevzniklo, Česká pošta s.p. by v budoucnu pravděpodobně kamennou pobočku v obci zrušila
a své služby v obci zajišťovala motorizací.
Na rozhodnutí zastupitelstva je tedy zda budeme v obci zajišťovat tyto služby vlastními silami
formou franchisingu nebo se těchto služeb v obci vzdáme. Všem je jasné, že současné
umístění pošty je nevyhovující. Při realizaci projektu „Snížení energetické náročnosti budovy
OÚ a MŠ“ jsme na samém začátku řešili kam pobočku pošty umístit. Místnost včetně rozvodů
je připravena. Česká pošta však o tuto možnost nemá zájem. Její snahou je převést
nevýdělečnou pobočku na franchising. Původně nabídka zněla Výdejní místo. Výdejní místo
však neumožňuje obsluhovat peněžní služby, čímž je značně degradováno. Nová nabídka zní
na obchodní místo typu Partner I. Toto obchodní místo není běžně obci naší velikostní
kategorie poskytováno.
Co tato situace pro obec znamená:
Na straně výdajové jsou to především náklady mzdové pracovníka obchodního místa. Tyto
náklady včetně odvodů představují částku 22579 Kč měsíčně, dále náklady na elektrickou
energii, což představuje náklad zhruba 10000 Kč ročně. Celkem tedy zhruba 281.000 Kč.
Vybavení přepážkou, PC, trezorkem a datovou komunikaci zajistí Česká pošta.
Obci dále uhradí odměnu ve výši zhruba 5000 Kč. Celkové náklady tak tvoří 221.000 Kč.
Pokud by obec tuto službu občanům poskytla, zabezpečí její fungování jako základní služby.
Umožní občanům využívat kulturnější prostředí. Má možnost převést pod pracovníka ještě
další úkony a možnosti. Především pak rozšíří pracovní dobu.
Jak bylo uvedeno na jednání v Hradci Králové, pošta nezruší svoji pobočku, pokud o ni bude
obec stát, jen nikdo nedokáže říci, jak dlouho ji v obci zachová. Jakmile jsou ze strany České
pošty zahájena „jednání“, je pobočka určena ke zrušení.
Otázkou tedy je , že když obec nebude souhlasit se zrušením pobočky a nevyužije nabídky na
franchising, zda po zrušení pobočky tuto nabídku ještě dostane.
Pokud by obec nebyla schopna dostát podmínkám a neměla nadále zájem pokračovat
v programu Partner lze smlouvu vypovědět. Tato záležitost se nijak nedotkne vlastního
doručování, které bude prováděno i nadále motorizací.
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N: Zastupitelstvo schvaluje zřízení obchodního místa Partner I. a pověřuje starostu obce
jednáním s Českou poštou s.p. a podpisem příslušných smluv.
H:Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 4)
Protože je nutné zakalkulovat především zvýšení DPH a dále tržní cenu dřeva, bude nutné
upravit cenu palivového dřeva a s ohledem na pokrytí požadavků občanů obce upravit
pravidla pro prodej palivového dřeva a samovýroby dřeva.
Viz příloha - pravidla
N: Zastupitelstvo schvaluje Pravidla pro samovýrobu a prodej palivového dřeva.
H:Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 5)
Přehled prací v obecních lesích za minulý rok:
Těžba:
Celkem bylo vytěženo 710,91 m3 dřeva, z toho byla nahodilá těžba abiotická 142,11 m3,
těžba nahodilá při likvidaci kůrovce 90,51 m3, těžba mýtní úmyslná 424,62 m3, samovýrobci
při probírkové a nahodilé těžbě zpracovali 98,10 m3. Těžbou byl zaznamenán přírůstek holin
o 1,03 ha.
Obnova lesních porostů, zalesnění, vylepšování:
Obnova lesních porostů proběhla celkem na 3,3 ha, z toho první obnova porostů byla
provedena na 0,66 ha. Lesní porosty byly vylepšovány na 0,39 ha, na 0,15 ha se realizovala
přirozená obnova lesa. Celkem bylo zalesněno 2,10 ha trvalých travních porostů, na toto
zalesnění obec podala žádost o dotace.
Výchovné zásahy do 40 let:
Prořezávky se prováděly na 3,58 ha, probírky na ploše 3,33 ha. Výchovné zásahy se týkaly
celkem 6,91 ha lesa.
Pro mladé kultury bylo celkem postaveno 585 m oplocení. Vyžínání a nátěry proti okusu se
prováděly celkem na cca 20 ha.
Další činností, která byla v rámci hospodaření v lesích prováděna, byly opravy lesních a
obslužných komunikací. Celkem bylo opraveno 1,2 km lesních a obslužných cest. Jednalo se
o cesty na „U Mrštníku“ a k „Haklovu mlýnu“. V opravách cest budeme pokračovat i v roce
letošním, kdy by měla být dokončena oprava cesty k „Haklovu mlýnu“, kde zbývá dokončit
200 m a upravit povrch.
N: Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o hospodaření v lesích.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 6)
Z bývalé velké třídy by bylo vhodné vytvořit zasedací místnost. V současné době byla
místnost vybavena 6 stoly a 24 židlemi. Pro lepší informovanost by bylo vhodné doplnit
jednací sál o projektor, který by umožňoval pouštět projednávaný materiál na stěnu, aby se
s ním mohla seznámit i veřejnost. Cena projektoru je 7000 Kč. Jeho případný nákup je
rozpočtován.
Pokud by místnost sloužila i dalším účelům bylo by vhodné ji doplnit malou kuchyňkou pro
případné servírování občerstvení ( teplé a studené nápoje) a zároveň možnost kde toto nádobí
umýt. Cena kuchyňky včetně dřezu 6280 Kč.
N: Zastupitelstvo schvaluje nákup projektoru do zasedací místnosti v ceně 7000 Kč
Zastupitelstvo schvaluje nákup kuchyňky do zasedací místnosti v cen 6280 Kč.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
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K bodu 7)
Starosta obce pověřil ředitelku Mateřské školy, aby vypracovala návrh dětského hřiště
s ohledem na potřeby dětí v Mateřské školce. Výsledkem tohoto návrhu jsou dvě dětská
hřiště, každé v ceně 250.000 Kč. V současné době je vyhlášen dotační program z POV
Ministerstva pro místní rozvoj, předkládání žádostí končí 21.2.2012. maximální výše dotace
činí 400000 Kč, konkrétně se jedná o:
Dotační titul č. 2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci
Budou podporovány akce s výstupy sloužícími převážně dětem a mládeži, na jejichž výběru
a přípravě (resp. realizaci) se děti a mládež prokazatelně podílely (resp. budou podílet), a
které jsou zaměřené na:
· obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti (např. školy, předškolní
zařízení, kulturní zařízení),
· úpravu veřejných prostranství,
· obnovu a zřizování veřejné zeleně,
· rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (hřiště, klubovny,
cyklostezky, bruslařské dráhy, naučné stezky apod.).
Dotace by v konkrétním případě činila 350000 Kč a vlastní prostředky žadatele 150000 Kč.
N: Zastupitelstvo schvaluje podat žádost o dotaci z MMR na Dotační titul č.2 – Podpora
zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci, na dvě dětská hřiště v celkové ceně
500.000 Kč včetně DPH.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
Ú: Podat žádost o dotaci. T: 21.2.2012 Z:starosta
K bodu 8)
Pro rok 2012 plánujeme v bytovém hospodářství tržby celkem 535 000 Kč. Hlavním úkolem
v oblasti příjmové stránky je důsledná kontrola a dodržování nájemních smluv z hlediska
dodržování splatnosti nájemného. Neplatící nájemník si musí uvědomit, že po dvou
písemných upomínkách mu bude v případě neplacení nájemného doručena výpověď z nájmu,
kterou může zvrátit pouze soudní rozhodnutí pokud by se nájemník vůči výpovědi odvolal
k soudu.
V plánu oprav pro rok 2012 bude především dokončení rekonstrukce elektroinstalace v čp.
226 v ceně zhruba 200.000 Kč a vyvložkování komínů v čp. 226 a 224 v ceně 200.000 Kč.
Ceny jsou z předchozích nabídek. Na akci bude vypsáno výběrové řízení, které cenu upřesní.
Konkrétní hospodaření bude předmětem jednání zastupitelstva v únoru a bude zveřejněno
v Borovnickém zpravodaji před zasedáním zastupitelstva.
N: Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o hospodaření s byty. Zastupitelstvo schvaluje plán
oprav.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 9)
Kulturní komise:
V loňském roce jsme poprvé organizovali akci Zábavné odpoledne s karaoke aneb zazpívej a
vyhraj. Akce měla poměrně značnou odezvu. Proto bylo rozhodnuto akci zopakovat a to
v sobotu 25.2.2012 od 15 hodin v Restauraci „U Myšáka“. Na nákup cen a náklady s akcí
spojenými bude potřeba následující prostředky:
- hlavní cena – pobyt v hotelu 3500 Kč
- cena útěchy pro soutěžící – večeře do 2500 Kč
- Celkem 6000 Kč.
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N: Zastupitelstvo schvaluje částku 6000 Kč pro kulturní komisi na pořádání akce Zábavné
odpoledne s karaoke aneb zazpívej a vyhraj.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
Zastupitelstvo na svém zasedání dne 2.9.2012 pronájem části kravína Ing. Jakubovi Nýdrlemu
z Roztok u Jilemnice. Nájemní smlouva nebyla uzavřena. O pronájem požádal nový zájemce,
proto je nutné znovu zveřejnit záměr pronájmu části kravína včetně okolních pozemků.
N: Zastupitelstvo ruší své usnesení ze dne 2.9.2011 č.5“ Pronájem části objektu kravína na
st.p. č. 308 o výměře 773 m2 a části p.p.č. 1848/4 o výměře 1200 m2 Ing. Jakubovi
Nýdrlemu z Roztok u Jilemnice za cenu 3950 Kč bez DPH měsíčně na dobu 3 let. Nájemné
bude placeno od 1.10.2011“.
Zastupitelstvo schvaluje záměr pronájmu části budovy kravína na st.p.č. 308 o výměře 768
m2 a záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 1848/4 o výměře 2373 m2.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 10)
Diskuse:
 Poplatek za odpady na občana v porovnání s poplatkem za objekt k rekreaci je
nespravedlivý. Není totiž pravidlem, že objekt k rekreaci vlastní a navštěvuje pouze jedna
osoba. Navrhuji, aby za objekt k rekreaci byl poplatek stejný jako za dvě osoby s trvalým
pobytem v obci. Navrhuji změnit poplatek za odpady s platností pro rok 2012.
o Změna vyhlášky o odpadech. Sazbu poplatku dle návrhu uvedeného v diskusi
není možné zvýšit v letošním roce, protože by vyhláška odporovala §10b
zákona č. 565/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Pokud však parlament
přijme novelu zákona bude ji možné zapracovat do nové vyhlášky.
o Úkol: Změna vyhlášky o odpadech.
o Termín: V návaznosti na novelu zákona do konce roku 2012
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák, Ondřej Lejdar


Na zasedání zastupitelstva 28.12.2011 bylo uvedeno, že obec v roce 2011 měla 428
poplatníků podle vyhlášky o odpadech. Ve Zpravodaji č. 1/2012 se uvádí počet obyvatel
416, resp. 407 ke konci roku, tedy současně poplatníků. V Borovnici je určitě víc než 21
objektů k rekreaci.
o Počet poplatníků k 28.12.2012 je 447. Informace uvedená na zasedání dne
28.12.2011 byla chybná.
o Úkol: Zkontrolovat počet poplatníků poplatku za odpady
o Termín: 28.2.2012
o Zodpovídá: Martin Kühnel



Domnívám se, že v Borovnici existují objekty, kde se celoročně zdržuje několik osob
s trvalým pobytem jinde než v Borovnici. Nevím, jestli se na ně vztahuje vyhláška a jak
platí za odpady, které v Borovnici prokazatelně produkují.
o Opět zde platí §10a zákona č. 565/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kde
je okruh poplatníků jasně a jednoznačně stanoven.
o Úkol: Vytipovat objekty s těmito osobami a zajistit jednání s majiteli
nemovitostí.
o Termín: do 31.3.2012
o Zodpovídá: Martin Kühnel, Martin Vočka
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Jaký je výsledek jednání o kotli Viadrus z kotelny v budově školy?
o Jednání ještě probíhají o jejich výsledcích bude pojednáno na příštím zasedání
obecního zastupitelstva.
o Úkol: Zajistit prezentaci výsledků jednání na zasedání zastupitelstva
o Termín: do 2.3.2012
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák



Parkování na trávníku u prodejny potravin (Manych) v místě chodníku pro pěší nadále
trvá. Pokud vím, mluvíme o tom už od 4.2.2004, tedy asi 8 roků bez výsledku.
o Jednání s p. Moravcem proběhla bohužel se minula účinkem. Proto bude u
obchodu instalována zábrana a to v jarních měsících.
o Úkol: Zajistit instalaci zábran na chodníku u obchodu tak, aby zde nebylo
možné parkovat.
o Termín: do 31.3.2012
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák, Ondřej Lejdar



Jak se nově pořízený malotraktor podílí na vyhrnování cest?
o V současné době je sněhu již tolik, že vyhrnování s malotraktorem není možné,
(neutáhne těžký sníh) malotraktor se podílí především na posypu.
o Úkol: ---------o Termín: ------------o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák



Dne 23.6.2006 zastupitelstvo jednalo o návrhu na zrušení nájemní smlouvy na byt v 1.
poschodí č.p.138, protože bydlí ve svém rodinném domě (termín do 31.7.2006). Jak
proběhlo jednání a s jakým výsledkem?
o Jednání proběhlo, nebylo však ukončeno, vše bude napraveno do konce února.
Tímto jednáním však obci nebyla způsobena žádná škoda. Nájemné z bytu je
řádně uhrazeno. Byt obývá paní Pavlína Krátká.
o Úkol: Ukončit nájemní smlouvu s p. Jiřím Růžičkou na byt v čp. 138
o Termín: do 29.2.2012
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák



Je v provozu obecní rozhlas?
o Obecní rozhlas není zatím v provozu, vše by mělo být sestěhováno do konce
ledna, nejpozději začátkem února letošního roku. Poté bude provedena zkouška
a rozhlas bude zprovozněn.
o Úkol: Zprovoznit obecní rozhlas.
o Termín: do 10.2.2012
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák



Některé pozemky ve vlastnictví Pozemkového fondu jsou neudržované, vlastník by měl být
vyzván k nápravě tak, aby už na jaře byla zajištěna jejich údržba.
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o Tuto záležitost jsme již několikrát řešili, na PF ČR nám bylo sděleno, že si
Obec Borovnice pozemku může pronajmout a udržovat je.
o Úkol: Vytipovat pozemky ve vlastnictví PF ČR a vyzvat PF ČR k údržbě
pozemků.
o Termín: do 31.3.2012
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák, Martin Vočka


Na některých místech větve stromů zasahují do vrchního el. vedení NN (od kravína
k Petrákovým a u odbočky k Růžičkovým). Je jen otázkou času a vlivu počasí, kdy dojde
k nějaké poruše.
o Výzva pro vlastníky pozemků k okleštění stromoví byla na úřední desce od
3.10.2011 do 15.11.2011. Pokud vlastník prořez neprovede provedou ho
pracovníci firmy ČEZ.
o Úkol: -------------o Termín: --------o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák



Navrhuji vydání vyhlášky omezující hlučné činnosti v neděli a ve svátek (sekačky trávy,
motorové pily a podobně).
o Vydání takovéto vyhlášky je poněkud problematické, nicméně v rámci obnovy
vyhlášek, bude možné připravit i tuto vyhlášku. V každém případě by bylo
vhodné o této variantě diskutovat.
o Úkol: Zveřejnit záměr v Borovnickém zpravodaji a na internetových stránkách
o Termín: do 29.2.2012
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák, Ondřej Lejdar



Jaký je výsledek jednání o zrušených vlakových spojích?
o Výsledek podání ještě není znám, jakmile ho získáme bude informace
zveřejněna na zasedáních zastupitelstva, v Borovnickém zpravodaji a na
internetových stránkách obce
o Úkol: Zveřejnit výsledek jednání v Borovnickém zpravodaji a na
internetových stránkách
o Termín: do 29.2.2012
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák, Ondřej Lejdar



Jak mám chápat sdělení o využívání vybavení obce (malotraktor) ve Zpravodaji: …
nemůže být dále pronajímáno či provozováno třetím subjektem … ? Při objednávce prací
si vybavení ani nepronajímám, ani ho neprovozuji. Může obec s tímto vybavením
poskytovat placené služby občanům?
o Ve zpravodaji byl citován závazek z dohody o poskytnutí dotace. Dle mého
názoru je možné poskytovat s touto technikou služby za úplatu v k.ú.
Borovnice u Staré Paky.
o Úkol: Zajistit stanovisko SZIF k této problematice.
o Termín: do 29.2.2012
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák



Kolik platí obec na jednoho žáka základních škol ostatním obcím?
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Neinvestiční náklady za žáky na jednoho žáka v roce 2011
Mostek
11357 Kč
Nová Paka
8612 Kč
Vrchlabí
9103 Kč
Studenec
4750 Kč
o Úkol: -------------o Termín: ------------------o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák


Za kontrolní výbor ve Zpravodaji není uvedeno o činnosti v roce 2011 vůbec nic.
o Ve zpravodaji je zapsána obecná informace o činnosti kontrolního výboru,
pevně věřím, že činnost bude upřesněna v příštím čísle
o Úkol: Zajistit informace o činnosti kontrolního výboru v roce 2011
v Borovnickém zpravodaji.
o Termín: do 15.2.2012
o Zodpovídá: Martin Kühnel



Všechny vyhlášky Obce Borovnice navrhuji zveřejnit na internetových stránkách.
o
o
o
o



Proč není Zpravodaj 1/2012 na internetových stránkách?
o
o
o
o



Ano toto je základní chyba, kterou musíme napravit
Úkol: Zajistit zveřejnění vyhlášek na webu obce
Termín: do 15.2.2012
Zodpovídá: Ing. Josef Bušák

Zpravodaj bude zveřejněn obratem.
Úkol: Zajistit zveřejnění zpravodaje na webu obce
Termín: do 15.2.2012
Zodpovídá: Ing. Josef Bušák

Po obci se rozmohlo několik černých skládek, jak se bude celá záležitost řešit?
o Na jaře až nebude sníh celou záležitost prošetří komise životního prostředí.
Některé skládky budou uklizeny na jaře při jarním úklidu obce, další budeme
řešit s majiteli pozemků.
o Úkol: Zmapovat černé skládky na katastru obce a jednat s majiteli pozemků
pod nimi.
o Termín: do 30.3.2012
o Zodpovídá: Martin Vočka



V některých obecních bytech mají nájemníci více psů, neuklízí po nich, jak budete tuto
situaci řešit?
o Nejprve zjistíme, zda mají psy řádně přihlášené a zda je za psy odveden
poplatek. Dále budeme kontrolovat dodržování úklidu u majitele psů tak, aby
neomezoval ostatní nájemníky.
o Úkol: Kontrola poplatníků psů, dodržování čistoty v obecních bytech.
o Termín: do 30.3.2012
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o Zodpovídá: Martin Kühnel, Ondřej Lejdar


Kdy se konečně něco udělá s cestou k hospodě „Na Konci“, je tam velký provoz a prach
nás obtěžuje.
o
o
o
o

Situaci vyřeší zpevnění povrchu.
Úkol: Zajistit nabídky na úpravu povrchu této cesty.
Termín: do 30.3.2012
Zodpovídá: Ing. Josef Bušák

K bodu 11)
Závěr. Příští pravidelné zasedání se bude konat 2.3.2012 od 18 hodin na OÚ v Borovnici
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Počet stran zápisu 9
Počet stran usnesení 3
Ostatní přílohy 5
Pavel Votoček v.r.
Ing. Lucie Bartošová v.r.
Zapsal dne 27.1.2012
Ing. Josef Bušák v.r.
starosta obce

BOR-TR/0041/2012
BOR-TR/0041/2012

Strana 9

Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

27.1.2012

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Zřízení obchodního místa Partner I. a pověřuje starostu obce jednáním s Českou
poštou s.p. a podpisem příslušných smluv
2. Pravidla pro samovýrobu a prodej palivového dřeva.
3. Bere na vědomí zprávu o hospodaření v lesích.
4. Nákup projektoru do zasedací místnosti v ceně 7000 Kč.
5. Nákup kuchyňky do zasedací místnosti v cen 6280 Kč.
6. Podat žádost o dotaci z MMR na Dotační titul č.2 – Podpora zapojení dětí a mládeže
do komunitního života v obci, na dvě dětská hřiště v celkové ceně 500.000 Kč včetně
DPH.
7. Bere na vědomí zprávu o hospodaření s byty. Zastupitelstvo schvaluje plán oprav
v bytovém hospodářství pro rok 2012.
8. Částku 6000 Kč pro kulturní komisi na pořádání akce Zábavné odpoledne s karaoke
aneb zazpívej a vyhraj.
9. Ruší své usnesení ze dne 2.9.2011 č.5“ Pronájem části objektu kravína na st.p. č. 308 o
výměře 773 m2 a části p.p.č. 1848/4 o výměře 1200 m2 Ing. Jakubovi Nýdrlemu z
Roztok u Jilemnice za cenu 3950 Kč bez DPH měsíčně na dobu 3 let. Nájemné bude
placeno od 1.10.2011“.
10. Záměr pronájmu části budovy kravína na st.p.č. 308 o výměře 768 m2 a záměr
pronájmu části pozemku p.p.č. 1848/4 o výměře 2373 m2.
Obecní zastupitelstvo ukládá:
o Úkol: Podat žádost o dotaci.
o Termín: do 21.2.2012
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
o Úkol: Změna vyhlášky o odpadech.
o Termín: V návaznosti na novelu zákona do konce roku 2012
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák, Ondřej Lejdar
o Úkol: Zkontrolovat počet poplatníků poplatku za odpady
o Termín: 28.2.2012
o Zodpovídá: Martin Kühnel
o Úkol: Vytipovat objekty s osobami, které nejsou trvale hlášeny v Borovnici,
ale celoročně zde pobývají a zajistit jednání s majiteli nemovitostí.
o Termín: do 31.3.2012
o Zodpovídá: Martin Kühnel, Martin Vočka
o Úkol: Zajistit prezentaci výsledků jednání s firmou COMA na zasedání
zastupitelstva
o Termín: do 2.3.2012
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
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o Úkol: Zajistit instalaci zábran na chodníku u obchodu tak, aby zde nebylo
možné parkovat.
o Termín: do 31.3.2012
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák, Ondřej Lejdar
o Úkol: Ukončit nájemní smlouvu s p. Jiřím Růžičkou na byt v čp. 138
o Termín: do 29.2.2012
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
o Úkol: Zprovoznit obecní rozhlas.
o Termín: do 10.2.2012
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
o Úkol: Vytipovat pozemky ve vlastnictví PF ČR a vyzvat PF ČR k údržbě
pozemků.
o Termín: do 31.3.2012
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák, Martin Vočka
o Úkol: Zveřejnit záměr a texty nových vyhlášek k diskusi v Borovnickém
zpravodaji a na internetových stránkách
o Termín: do 29.2.2012
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák, Ondřej Lejdar
o Úkol: Zveřejnit výsledek jednání s OREDO v Borovnickém zpravodaji a na
internetových stránkách
o Termín: do 29.2.2012
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák, Ondřej Lejdar
o Úkol: Zajistit zveřejnění vyhlášek obce na webu obce
o Termín: do 15.2.2012
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
o Úkol: Zajistit stanovisko SZIF k problematice poskytování služeb technikou
za úplatu.
o Termín: do 29.2.2012
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
o Úkol: Zajistit informace o činnosti kontrolního výboru v roce 2011
v Borovnickém zpravodaji.
o Termín: do 15.2.2012
o Zodpovídá: Martin Kühnel
o Úkol: Zajistit zveřejnění zpravodaje na webu obce
o Termín: do 15.2.2012
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
o Úkol: Zmapovat černé skládky na katastru obce a jednat s majiteli pozemků
pod nimi.
o Termín: do 30.3.2012
o Zodpovídá: Martin Vočka
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o Úkol: Kontrola poplatníků psů, dodržování čistoty v obecních bytech.
o Termín: do 30.3.2012
o Zodpovídá: Martin Kühnel, Ondřej Lejdar
o Úkol: Zajistit nabídky na úpravu povrchu cesty k hospodě „Na Konci“.
o Termín: do 30.3.2012
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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