Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

6.2.2013

Přítomní členové zastupitelstva:

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

Omluveni:

Ostatní přítomní: viz prezenční listina přítomných
Program:
1) Úvod
2) Plnění úkolů z minulých zasedání.
3) Zpráva o průběhu inventarizace
4) Změny rozpočtu č.6 na rok 2012
5) Zřízení účtu u ČNB
6) Nákup ozvučovaní techniky
7) Výběrové řízení – kanalizace
8) Akce kulturní komise - příspěvky
9) Diskuse
10) Závěr
K bodu 1)
Konstatuji, že počet přítomných zastupitelů je 5, (Martin Vočka, Ing. Lucie Bartošová, se
omluvili) zasedání je tedy usnášeníschopné.
Jako ověřovatele zápisu navrhuji paní Květu Štilcovou a pana Martina Kühnela.
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 1.2.2013
Pokladna
32372
Pokladna HČ
13081
Běžný účet
418777
Běžný účet HČ
168334
Běžný účet FRB
45354
Běžný účet dotace
779
Účet stav. Spoř.
5.147.377
CČ:10.000.000 Kč
Celkem
5.826.074 Kč
K bodu 2)
Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva dne
19.12.2012.
K zápisu ze zasedání nebyly předneseny námitky a ověřovatelé zápisu zápis řádně potvrdili
svými podpisy. Zápis ze zasedání dne 19.12.2012 je tedy schválený.
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Ad1) Oznámení o čerpání prostředků pro PO MŠ Borovnice bylo vypracováno pod čj: BORTR/0104/2013 dne 31.1.2013 a předáno PO.
Ostatní úkoly ze zasedání zůstávají v platnosti a nejsou splněny.
N: Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení ze zasedání
obecního zastupitelstva dne 19.12.2012.
K bodu 3)
Inventarizace byla řádně vyhlášena, členové inventarizačních komisí byli proškoleni. Při
inventarizaci byl zjištěn inventurní rozdíl týkající se akcií. Jedná se o 2 akcie Hasičské
pojišťovny o jmenovité hodnotě 1000 Kč, které byly listinné a u kterých mělo dojít
k zaknihování. Toto zaknihování však není doloženo.
N: Zastupitelstvo bere na vědomí inventarizační zprávu o provedených inventurách za rok
2012.
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
Ú: Zastupitelstvo ukládá do 30.6.2013 vyřešit inventurní rozdíly, které byly zjištěny při
inventarizaci.
K bodu 4)
Návrh rozpočtových změn č. 6 rozpočtu na rok 2012
OddílPopis
paragraf
Příjmy
231-20
Daň z příjmu FO – závislá činnost
231-20
Daň z příjmu FO ze SVČ
231-20
Daň z příjmu FO – kapitálové výnosy
231-20
Daň z příjmu PO
231-20
DPH
231-20
Odvod za odnětí zem. Půdy
231-20
Poplatek za svoz kom. Odpadů
231-20
Poplatek za psa
231-20
Odvod z loterií
231-20
Správní poplatky
231-20
Daň z nemovitostí
236-120
Splátky půjček FRB
231-10
Volby dotace
2141
Nájem obchod
2310
Vodné
2321
Stočné
3611
Úroky FRB – půjčky
3612
Služby bytové hospodářství
3612
Nájem BH
3612
Pokuty a penále BH
3632
Pronájem hrobového místa
3725
Příspěvek EKOKOM
6171
ČMS – pronájem pozemků
6171
ČMS – služby
6171
ČMS- prodej pozemků
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Částka v Kč
-74854
+45900
+669
-1880
-223289
+20
-125
-300
-743
+74
-39375
-50475
+1000
-2440
-9700
+2138
-18654
+73
+16316
+200
-2442
+23669
-8
-1720
-50000

6310

Úroky ST.SP.

+31082

Výdaje
1031-5011
1031-5031
1031-5032
2141-5155
2141-5171
2212-5139
2212-5171
2310-5137
2310-5169
2310-5171
2321-5169
2321-6121
3113-5321
3314-5021
3314-5136
3314-5139
3319-5139
3319-5169
3319-5175
3319-5194
3322-5171
3419-5154
3511-6121
3612-5137
3612-5139
3612-5154
3612-5169
3612-5171
3631-5154
3631-5171
3632-5171
3639-5229
3722-5139
3722-5164
3722-5169
3745-5011
3745-5021
3745-5031
3745-5032
3745-5137
3745-5139
3745-5171
3745-5424
4341-5492
5512-5139

Platy les
SP les
ZP les
Palivo obchod
Opravy obchod
Matriál oprava komunikací
Oprava komunikací
DHDM pitná voda
Služby pitná voda
Opravy pitná voda
ČOV služby
Mandátní smlouva – kanalizace
Neinvestiční náklady za žáky
Odměna za knihovnu
Knihy do knihovny
Materiál do knihovny
Záležitosti kultury – materiál
Záležitosti kultury – služby
Záležitosti kultury – občerstvení
Záležitosti kultury – Balíčky jubilea
Kulturní památky – opravy
Hřiště – elektřina
Ordinace
BH DHDM
BH materiál
BH elektřina
BH nákup služeb
BH opravy
Veřejné osvětlení elektřina
Veřejné osvětlení opravy
Hřbitov opravy
Příspěvek pro sdružení a svazky
Pytle na odpad
Nádoby pronájem
Svoz odpadu
VZ – platy
VZ – brigády
VZ- SP
VZ- ZP
VZ DHDM
VZ služby
VZ opravy
VZ nemocenské poj.
Hmotná nouze výpomoc
JSDHO-materiál

-20000
-5000
-1800
+4070
-15841
-14526
+3142
-40000
-8215
+9093
-88
+50000
+7477
-1444
-489
-500
-107
-9420
+2927
+1568
-10000
-3005
-222200
-24045
-5000
-33451
-6000
+53401
-3363
+39604
-10000
-6714
-17656
-150
+33366
-26178
+2001
-3709
+1955
-96
-16067
-10000
-565
-17500
-30000
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5512-5154
5512-5156
5512-5167
5512-5169
5512-5171
6112-5023
6112-5031
6112-5032
6115-5169
6115-5173
6115-5175
2321-5171
6171-5011
6171-5031
6171-5032
6171-5038
6171-5136
6171-5137
6171-5139
6171-5141
6171-5154
6171-5155
6171-5156
6171-5161
6171-5162
6171-5169
6171-5171
6171-5163
6171-5164
6171-5167
6171-5172
6171-5173
6171-5175
6171-5321
6171-5362
6171-6121
6171-6130
6409-5362
6171-5901

JSDHO-elektřina
JSDHO-pohonné hmoty
JSDHO-školení
JSDHO-služby
JSDHO-opravy
Odměny zastupitelé
SP zastupitelé
ZP zastupitelé
Volby KZ
Volby KZ cestovné
Volby KZ občerstvení
ČOV opravy
Pošta – plat
Pošta SP
Pošta ZP
Zákonné pojištění
Sbírky zákonů
ČMS DHDM
ČMS tonery
ČMS úroky z úvěru
ČMS elektřina
ČMS palivo
ČMS pohonné hmoty
ČMS poštovné
ČMS telefony
ČMS služby
ČMS opravy
ČMS pojištění
ČMS nájemné PF
ČMS školení
ČMS programové vybavení
ČMS cestovné
ČMS občerstvení
ČMS přestupky
ČMS daně a poplatky
ČMS projekty
ČMS nákup pozemků
DPH přenesená působnost
ČMS rezerva

-1342
-4262
-5000
-10800
-10000
+21658
-3250
-4776
+3126
+354
+540
-10000
+107724
+23611
+8845
+283
+12164
-2315
+10471
-456
-54902
-41037
-3770
-5087
+2398
-34925
-15779
+3734
+1081
-2710
-15000
-4646
-1614
-1000
-3800
-60000
-70000
+7897
+162155

N: Zastupitelstvo schvaluje změny rozpočtu na rok 2012 č. 6.
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 5)
Tato právní úprava vymezuje peněžní prostředky státní pokladny výhradně jako prostředky na
účtech, které jsou podřízeny jednotlivým souhrnným účtům státní pokladny a jsou vedeny
výhradně u České národní banky.
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A. POSTKYTOVÁNÍ DOTACÍ A NÁVRATNÝCH FINANČNÍCH VÝPOMOCÍ - Obce
Podle přechodných ustanovení zákona č. 501/2012 Sb., budou výše uvedené finanční
prostředky poskytovány na dosavadní účty vedené u bank nejdéle po dobu 3 měsíců ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona. Proto si musí územní samosprávné celky v této lhůtě zřídit u
České národní banky účty určené k příjmu dotací a návratných finančních výpomocí ze
státního rozpočtu, státních fondů, Národního fondu. Výjimkou jsou výdaje realizované v
systému programového financování dle § 16 odst. 2, kde zůstává zachován stávající systém
financování.
V návaznosti na výše uvedené je nezbytné, aby obec dopisem statutárního zástupce
neprodleně po zřízení účtu u České národní banky (uzavření smlouvy o běžném účtu) sdělila
číslo tohoto účtu včetně termínu jeho otevření:
1. příslušnému kraji, aby mohl zprostředkovat převody dotací ze státního rozpočtu dle §
19 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb. (např. se jedná o příspěvek na výkon státní správy,
dotace na volby apod.),
2. poskytovateli v případě dotace (návratné finanční výpomoci), která není obci
uvolňována prostřednictvím rozpočtů krajů. Jde zejména o dotace ze státních fondů, z
Národního fondu apod..
V této souvislosti MF upozorňuje na povinnost zřídit účet u České národní banky platí i pro
dobrovolné svazky obcí, které budou příjemci dotace nebo návratné finanční výpomoci ze
státního rozpočtu, státních fondů, Národního fondu. Poskytovateli je třeba sdělit číslo účtu u
České národní banky včetně termínu jeho otevření, ten jinak nebude moci po uplynutí
přechodného období 3 měsíců dotaci popř. návratnou finanční výpomoc žadateli poskytnout.
Více informací ke zřízení účtu u České národní banky a další informace je možno zjistit na
internetových stránkách této instituce:
http://www.cnb.cz/cs/platebni_styk/sluzby_pro_klienty/info_novi_klienti.html
B. PŘEVOD DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ DLE ZÁKONA O ROZPOČTOVÉM URČENÍ DANÍ Obce
Účty obcí u České národní banky budou také určeny k příjmu výnosů daní nebo podílu na
nich, které jsou obcím a krajům převáděny správcem daně podle zákona upravujícího
rozpočtové určení daní, pokud územní samosprávný celek tuto možnost nevyloučí písemným
oznámením správci daně a Ministerstvu financí.
Je proto nezbytné, aby neprodleně poté, co bude zřízen účet u České národní banky obec
dopisem statutárního zástupce sdělila číslo tohoto účtu včetně termínu jeho otevření svému
místně příslušnému správci daně.
V souvislosti se zřízením účtu u ČNB bychom provedli redukci ostatních účtů, které máme
vedeny u Komerční banky a.s.
N: Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení účtu u ČNB a pověřuje starostu obce podpisem
příslušných smluv.
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 6)
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Při pořádání akcí se potýkáme s problémy ohledně ozvučení. Dorazila nám nabídka firmy
Bártek rozhlasy na následující ozvučovaní set:
QTX QR-15 Portable PA ozvučovací systém,
50 + 50W,
15" reproduktor + 1" titanový tlakový driver,
dva zabudované VHF bezdrátové přijímače na frekvencích 174.1 MHz a 175.0 MHz,
vstupy: 2x mikrofonní s ovladačem echa, 1x stereo linkový, výstupy: 1x stereo linkový,
ovladače korekcí basů a výšek, přehrávání MP3 skladeb z USB nebo SD karet,
vestavěný dobíjecí 12V akumulátor (provoz až 8 hodin),
kolečka a teleskopická rukojeť pro snadný transport, hnízdo pro reproduktorový stojan,
rozměry 69 x 44 x 38 cm, hmotnost 18.4 kg,
v ceně 2 bezdrátové mikrofony do ruky a dálkový ovladač, za příplatek bezdrátový hlavový
set (až 2 sady) cena se pohybuje včetně stojanu a bezdrátového hlavového setu 12500 Kč.
N: Zastupitelstvo schvaluje nákup ozvučovacího setu QTX QR-15 Portable PA včetně
stojanu a bezdrátového hlavového setu vše v ceně cca 13000 Kč.
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
Ú: Provést internetový průzkum na cenu výše uvedeného zařízení a vybrat nejvýhodnějšího
dodavatele.
K bodu 7)
Obec Borovnice obdržela dopis ze SFŽP ve kterém se mimo jiné uvádí:
„…dle Směrnice MŽP č. 12/2012 vzniká uznatelnost nákladů v projektu již akceptací žádosti
den vydání akceptačního dopisu) a je možné a vhodné vyhlásit zadávací řízení ihned po
akceptaci. Není tedy nutné a ani to nedoporučuji, čekat na vydání Registračního listu. Pokud
žadatel požádá o výjimku Řídící orgán a tato mu bude schválena, potom může vyhlásit VŘ
uznatelně i před samotnou akceptací. Nevyužití procesních lhůt z důvodů nečinnosti žadatele
bude mít nekompromisně za následek ztrátu nároku na další administraci projektu.“
Z tohoto důvodu by bylo vhodné vyhlásit výběrové řízení na: Projektového manažera, na
zajištění dotačního financování, investiční dozor, na kontrolu a vedení projektové
dokumentace, na závěrečné vyhodnocení a především na technický dozor investora.
N: Zastupitelstvo schvaluje vyhlášení výběrového řízení na projektového manažera, na
zajištění dotačního financování, investiční dozor, na kontrolu a vedení projektové
dokumentace, na závěrečné vyhodnocení a na technický dozor investora pro akci
Kanalizace a ČOV Borovnice.
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 8)
Akce kulturní komise:
V měsíci únoru
–lyžařské závody o krakonošovo kyselo. (zhruba 2000 Kč)
V měsíci březnu
- dětský maškarní bál (zhruba 3000 Kč)
- Karaoke (zhruba 5000 Kč)
V měsíci červnu
- setkání Borovnic – bude upřesněno na příštím zasedání
N: Zastupitelstvo schvaluje příspěvek 2000 Kč na lyžařské závody O Krakonošovo kyselo,
3000 Kč na realizaci Dětského maškarního bálu, 5000 Kč na karaoke.
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 9)
Diskuse:
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Vzhledem k tomu, že sdružení Větrák je ve vyhodnocení žádosti o dotace vedeno jako
náhradník. Pokusíme se získat prostředky na výstavbu větrného mlýna z POV
ministerstva pro místní rozvoj. Žadatelem v tomto případě bude Obec Borovnice.
o Úkol: Podat žádost z POV Ministerstva pro místní rozvoj na výstavbu
větrného mlýna.
o Termín: 15.2.2013
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák



K čemu bude sloužit vybudovaný větrný mlýn, proč se nepostaví na původním místě. Je to
jenom utrácení obecních prostředků bez efektu.
o Větrné mlýny byly ozdobou naší obce po mnoho let a zřejmě by byly i dnes,
kdyby ten poslední nebyl rozebrána uložen „k věčnému shnití“. Je to
neoddělitelná součást historie naší obce, která by měla být předána dalším
generacím. O přestěhování mlýna se jednalo již v roce 1968 a to z důvodů jeho
lepší ochrany před vandaly. Pozemek, kde je plánováno umístění větrného
mlýna byl zakoupen především pro plánované umístění vodojemu, jedná se o
nejvyšší místo v Borovnici.
o Úkol: Bez úkolu.
o Termín: --o Zodpovídá: ---



Byl se někdo ze zastupitelů podívat ve školce, kolik tam chodí dětí? Kolik peněz obec
vynakládá na provoz školky? Není to další mrhání prostředky.
o Vzhledem k tomu, že se MŠ nachází ve stejné budově s Obecním úřadem,
máme povědomost o počtu dětí, které dochází do mateřské školky, průměrný
počet přítomných dětí je 17, kapacita je 25 dětí. Prostředky, které vynakládá
Obec Borovnice jsou dány rozpočtem a představují částku 107000 Kč ročně.
Jestli se jedná o mrhání prostředků, určitě ne, protože tato částka se již léta
nemění a plně koresponduje s potřebami mateřské školky.
o Úkol: Bez úkolu.
o Termín: --o Zodpovídá: ---



Bude Obec Borovnice nějak řešit stav distribuční soustavy na katastru obce jak NN, tak i
VN? Napětí kolísá, stav sloupů a izolátorů je žalostný.
o Obec Borovnice bude muset na tyto skutečnosti upozornit, protože nemáme
zprávy o plánu na rekonstrukci rozvodů, které jsou v dezolátním stavu.
o Úkol: Podat připomínku na ČEZ ke stavu distribuční soustavy NN a VN na
katastru obce.
o Termín: 15.3.2013
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák



Již mnohokráte jsme se bavili na téma vyhlášky omezující hluk o nedělích a svátcích,
bude s tím Obec Borovnice něco dělat? Bude vydána vyhláška.
o Tato záležitost zřejmě rozdělí obyvatele na dva tábory, omezení hluku je
především otázka slušnosti mezi sousedy. Jestli mi něco vadí, mám na to
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souseda upozornit a teprve, když celou záležitost nelze vyřešit tzv. „pokojnou
cestou“ obrátit se na úřady. Do Borovnického zpravodaje vložíme anketní
lístek, který nám pomůže při rozhodování o vydání vyhlášky omezující hluk.
o Úkol: Do Borovnického zpravodaje vložit anketní lístek s otázkou ANO či NE
vyhláška o omezení hluku o nedělích a svátcích.
o Termín: 25.2.2013
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák


V návrhu rozpočtu jsou uvedeny jiné hodnoty než ve schváleném rozpočtu, někdy se jedná
o poměrně velké části, proč tomu tak je?.
o Návrh rozpočtu prezentuje záměr hospodaření obce v souladu s jejími
potřebami a v souladu s rozpočtovým výhledem na příslušný rozpočtový rok.
Zastupitelé se k návrhu rozpočtu vyjadřují a začleňují do něho své požadavky a
požadavky občanů. Dále jsou v něm opraveny chyby. Výsledkem je rozpočet
schválený, který je dále upravován rozpočtovými změnami.
o Úkol: Zveřejnit na internetových stránkách příslušné materiály k hospodaření
obce.
o Termín: 28.2.2013
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák

K bodu 8)
Závěr. Příští pravidelné zasedání se bude konat 22.3.2013 od 18 hodin na OÚ v Borovnici
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Počet stran zápisu 8
Počet stran usnesení 2
Ostatní přílohy 2
Květa Štilcová v.r.
Martin Kühnel v.r.
Zapsal dne 6.2.2013
Ing. Josef Bušák v.r.
starosta obce
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Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

6.2.2013

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Změny rozpočtu na rok 2012 č. 6.
2. Zřízení účtu u ČNB a pověřuje starostu obce podpisem příslušných smluv.
3. Nákup ozvučovacího setu QTX QR-15 Portable PA včetně stojanu a bezdrátového
hlavového setu vše v ceně cca 13000 Kč.
4. Vyhlášení výběrového řízení na projektového manažera, na zajištění dotačního
financování, investiční dozor, na kontrolu a vedení projektové dokumentace, na
závěrečné vyhodnocení a na technický dozor investora pro akci Kanalizace a ČOV
Borovnice.
5. Příspěvek 2000 Kč na lyžařské závody O Krakonošovo kyselo, 3000 Kč na realizaci
Dětského maškarního bálu, 5000 Kč na karaoke.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva dne
19.12.2012.
2. Inventarizační zprávu o provedených inventurách za rok 2012.
Obecní zastupitelstvo ukládá:
o Úkol: Vyřešit inventurní rozdíly, které byly zjištěny při inventarizaci.
o Termín: Do 30.6.2013
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
o Úkol: Provést internetový průzkum na cenu ozvučovacího zařízení a vybrat
nejvýhodnějšího dodavatele.
o Termín: Do 20.2.2013
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
o Úkol: Podat žádost z POV Ministerstva pro místní rozvoj na výstavbu
větrného mlýna.
o Termín: 15.2.2013
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
o Úkol: Podat připomínku na ČEZ ke stavu distribuční soustavy NN a VN na
katastru obce.
o Termín: 15.3.2013
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
o Úkol: Do Borovnického zpravodaje vložit anketní lístek s otázkou ANO či NE
vyhláška o omezení hluku o nedělích a svátcích.
o Termín: 25.2.2013
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
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o Úkol: Zveřejnit na internetových stránkách příslušné materiály k hospodaření
obce.
o Termín: 28.2.2013
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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