Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

22.11.2013

Přítomní členové zastupitelstva:

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

Omluveni:

Ostatní přítomní: viz prezenční listina přítomných
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Úvod
Zpráva kontrolního výboru-plnění úkolů z minulého zasedání
Rozpočtové změny č. 6 rozpočtu na rok 2013
Rozpočtový výhled na roky 2014 – 2018
Návrh rozpočtu na rok 2014
Přebytek hospodaření PO MŠ Borovnice.
Vodovod a kanalizace.
Inventarizace.
Rozsvěcení vánočního stromu.
Prodej pozemku.
Diskuse
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 Pavla Votočka a paní Květu Štilcovou.
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 22.11.2013
Pokladna
21700
Pokladna HČ
11752
Běžný účet
279974
Běžný účet ČNB
685371
Běžný účet HČ
412111
Běžný účet FRB
92811
Účet sbírka ČSOB 1184
Účet stav. Spoř.
5.147.377
CČ:10.000.000 Kč
Celkem
6.651.096 Kč
Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva dne
20.9.2013
K zápisu ze zasedání nebyly předneseny námitky a ověřovatelé zápisu zápis řádně potvrdili
svými podpisy. Zápis ze zasedání dne 20.9.2013 je tedy schválený.
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20.9.
Ad1) Návrh rozpočtového výhledu byl zveřejněn.
Ad2) Rozpočtový výhled byl projednán finančním výborem.
Ad3) Požadavky spolků, komisí, výborů byly začleněny do návrhu rozpočtu
Ostatní nejsou splněny.
K zápisu z mimořádného zasedání nebyly předneseny námitky a ověřovatelé zápisu zápis
řádně potvrdili svými podpisy. Zápis z mimořádného zasedání dne 7.10.2013 je tedy
schválený.
K bodu 3)
Návrh rozpočtových změn č. 6 rozpočtu na rok 2013
Oddílparagraf
Příjmy
231-10
231-10
231-20
231-20

Popis

Částka v Kč

Vratka – dotace volby prezidenta
Dotace volby do parlamentu
Daň z příjmu FO ze SVČ
Správní poplatky

-3202
+23500
+70000
+1500

Výdaje
6114-5021
Roznos volebních lístků-daň
+166
6114-5021
Roznos volebních lístků-odměna
+944
6114-5023
Odměna volební komise
+3710
6114-5023
Odměna komise + daň
+4590
6114-5139
Kancelářské potřeby
+228
6114-5169
Servis PC – volby
+3625,16
6114-5173
Cestovné-volby
+577
6114-5175
Občerstvení-volby
+192
6114-5175
Občerstvení-volby
+600
2212-5171
Komunikace-opravy
+28000
3319-5169
Kultura – akce
+10000
3319-5492
Finanční dary (narození dítěte, Mikulášská)
+4000
3745-5032
Odvody ZP
+5000
3745-5139
Koše a lavičky
+25000
4399-5660
Půjčka – Plch
+18105
6171-5137
Ozvučení, stojan na mapu, zrcadla
+30000
6171-5171
Opravy vodárny a transita
+32000
3611-5660
Půjčka FRB
-80000
6171-5139
Tonery
+5060,84
N: Zastupitelstvo schvaluje změny rozpočtové změny č. 6 rozpočtu na rok 2013.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 4)
Rozpočtový výhled byl zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu včetně úřední desky
umožňující dálkový přístup od 7.11.2013 do 22.11.2013. Rozpočtový výhled byl projednán ve
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finančním výboru dne . Rozpočtový výhled zohledňuje tvorbu rozpočtu v souvislosti
s výstavbou kanalizace a vodovodu v obci. Schválením nového rozpočtového výhledu
pozbývá platnosti rozpočtový výhled na roky 2013 – 2015 schválený dne 24.8.2012.
N: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtový výhled na roky 2014 – 2018, schválením pozbývá
platnosti rozpočtový výhled na roky 2013 – 2015 schválený dne 24.8.2012.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 5)
Návrh rozpočtu je navržen v souladu s rozpočtovým výhledem na roky 2014 – 2018. Predikce
daňových příjmů je vypočítána dle koeficientů vyhlášky č. 264/2013 Sb. Rozpočet je navržen
jako deficitní. Deficit rozpočtu je kryt přebytky hospodaření z minulých let.
Ú: Zveřejnit návrh rozpočtu na rok 2014 na úřední desce včetně úřední desky umožňující
dálkový přístup.
K bodu 6)
Hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola, Borovnice skončilo v roce 2012
přebytkem ve výši 12187,31 Kč. Navrhujeme použít přebytek v rezervním fondu PO.
N: Přebytek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola, Borovnice z minulých let
převést do rezervního fondu PO a následně použit na pokrytí případného nedostatku
finančních prostředků v letech následujících.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 7)
V současné době jsme zaznamenali možnost financování vodovodu v Borovnici z prostředků
Ministerstva zemědělství. Abychom mohli efektivně využít čerpání těchto prostředků je třeba
mít vybraného dodavatele na realizaci stavby. Vodovod by byl krácen o vodojem v třešňovce.
Zásobování by bylo realizováno z vrtu u kravína. Výstavba by byla rozdělena do dvou etap. I.
etapa by řešila umístění vodovodních trubek pod vozovku silnice III.tř., druhá etapa by poté
dokončila výstavbu vodovodu v obci. I. etapa by představovala finanční náklady ve výši cca
10 mil. Kč, II. etapa pak náklady ve výši cca 5 mil. Kč (ceny uvedeny bez DPH).
Předpokládaná výše dotace by pak činila cca 75 % tj. cca 11,2 mil Kč, vlastní podíl by pak
činil 3,8 mil. Kč.
Abychom mohli vybrat dodavatele je zapotřebí mít zpracovanou dokumentaci pro provádění
stavby. Projekční kancelář IKKO Hradec Králové, která nám zpracovala DPS na kanalizaci
tuto dokumentaci zpracuje za 128000 Kč bez DPH.
N: Zastupitelstvo schvaluje jako dodavatele projektové dokumentace na provádění stavby
vodovodu Borovnice firmu IKKO Hradec Králové s.r.o. a pověřuje starostu obce podpisem
příslušných smluv.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 8)
V měsíci prosinci a lednu bude provedena inventarizace obecního majetku. Inventarizace
bude probíhat dle plánu inventur pro rok 2013. Školení k provedení inventur proběhlo
dne 18.11.2013 od 18 hodin.
Jednotlivé inventarizační komise budou stanoveny v plánu inventur.
Inventarizace se bude řídit dle příslušného harmonogramu a tak, aby průběh inventur byl
v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a prováděcím předpisem č. 270/2010 Sb.
Ú: Provést inventarizaci obecního majetku. T: 31.1.2014
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K bodu 9)
Stejně jako i v minulém roce budeme rozsvěcet vánoční strom. U příležitosti zahájení
adventního času a to v pátek 29.11.2013 od 17:30. Kulturní pásmo zajistí mladí hasiči.
K občerstvení by byly opět smažené řízky. Cenu navrhuji stejně jako minulý rok do 4000 Kč
N: Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku na občerstvení na akci Borovnický
adventní řízek ve výši 4000 Kč.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 10)
Pan Michal Rendl podal žádost o prodej p.p.č. 89/41 o výměře 144 m2 vedené jako trvalý
travní porost. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce včetně elektronické úřadní desky
umožňující dálkový přístup od 15.10.2013 do 30.10.2013. Jako cenu prodejní navrhuji 20 Kč
za 1 m2.
N: Zastupitelstvo schvaluje prodej p.p.č. 89/41 o výměře 144 m2 za cenu 20 Kč za 1 m2
manželům Rendlovým.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 11)
Diskuse:
 Občané se ptají, co je to za zábrany u obchodu, k čemu to má sloužit?.
o
o
o
o


Zábrany slouží k zamezení parkování a vjezdu vozidel na chodník a na trávník.
Úkol: Bez úkolu.
Termín: --Zodpovídá: ---

Cesta ke křížku je neustále ničena těžkými nákladními automobily, nejde s tím něco
udělat?
o Existují dva způsoby řešení a oba jsou represivní. Tím prvním je účast PČR,
která by zajistila dodržování pravidel silničního provozu, druhým způsobem je
zaplatit si účast Městské policie ze Dvora Králové nad Labem. První způsob je
sice zdarma, obec si však nemůže domluvit přesný termín a četnost. V druhém
případě by to zřejmě bylo možné.
o Úkol: Zjistit možnosti spolupráce s Městskou policií ve Dvoře Králové nad
Labem.
o Termín: 31.12.2013
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák



Při opravě mostu u požární nádrže došlo k poničení cesty, bude to obec nějak řešit?
o
o
o
o



Celou záležitost domluvíme s ČD.
Úkol: Zjistit o jaké pozemky se jedná a kontaktovat ČD.
Termín: do 15. 12.2013
Zodpovídá: Ing. Josef Bušák, Ondřej Lejdar

Na požární nádrži u kostela došlo k poničení (odcizen)í poklopu na výpusti, je potřeba to
zabezpečit.
o Výpust byla zakryta ocelovým roštem a zřejmě se stala kořistí zlodějů kovů.
o Úkol: Zajistit zabezpečení výpusti u požární nádrže..
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o Termín: do 15. 12.2013
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák, Ondřej Lejdar
K bodu 14)
Závěr. Příští pravidelné zasedání se bude konat 13.12.2013 od 18 hodin na OÚ v Borovnici
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Počet stran zápisu 5
Počet stran usnesení 1
Ostatní přílohy 4
Pavel Votoček v.r.
Květa Štilcová v.r.
Zapsal dne 22.11.2013
Ing. Josef Bušák
starosta obce
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Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

22.11.2013

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Změny č. 6 rozpočtu na rok 2013
2. Rozpočtový výhled na roky 2014 – 2018, schválením pozbývá platnosti rozpočtový
výhled na roky 2013 – 2015 schválený dne 24.8.2012.
3. Přebytek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola, Borovnice z minulých
let převést do rezervního fondu PO a následně použit na pokrytí případného
nedostatku finančních prostředků v letech následujících.
4. Dodavatele projektové dokumentace na provádění stavby vodovodu Borovnice, firmu
IKKO Hradec Králové s.r.o. a pověřuje starostu obce podpisem příslušných smluv.
5. Poskytnutí příspěvku na občerstvení na akci Borovnický adventní řízek ve výši 4000
Kč.
6. Prodej p.p.č. 89/41 o výměře 144 m2 za cenu 20 Kč za 1 m2 manželům Rendlovým.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva dne
20.9.2013 a 7.10.2013
Obecní zastupitelstvo ukládá:
o Úkol: Zveřejnit návrh rozpočtu na rok 2014.
o Termín: Do 26.11.2013
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
o Úkol: Provést inventarizaci obecního majetku
o Termín: Do 31.1.2014
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
o Úkol: Zjistit podmínky spolupráce s Městskou policií ve Dvoře Králové n. L.
o Termín: Do 31.12.2013
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
o Úkol: Zjistit, které pozemky jsou poničeny při opravě mostu u požární nádrže
a vyvolat jednání s ČD
o Termín: Do 15.12.2013
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák, Ondřej Lejdar
o Úkol: Zajistit zabezpečení výpusti u požární nádrže
o Termín: Do 15.12.2013
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák, Ondřej Lejdar
Ondřej Lejdar v.r.
místostarosta
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starosta obce
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