Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

21.3.2014

Přítomní členové zastupitelstva:

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

Omluveni:

Ostatní přítomní: viz prezenční listina přítomných
Program:
1) Úvod
2) Zpráva kontrolního výboru-plnění úkolů z minulého zasedání
3) Rozpočtové změny č. 1 rozpočtu 2014
4) Schválení výběrového řízení na TDI a manažera projektu kanalizace
5) Vyhlášení výběrového řízení na poskytování půjček z FRB
6) Vyhlášení výběrového řízení na ředitele PO MŠ Borovnice
7) Přijetí úvěru od SFŽP.
8) Zástava obecních lesů.
9) Uzavření pojistky na lesy dané do zástavy.
10) Osoba pověřená spoluprací na digitalizaci KÚ
11) Diskuse
12) Závěr
K bodu 1)
Konstatuji, že počet přítomných zastupitelů je 4, (Martin Kühnel, Ing. Lucie Bartošová a
Martin Vočka se omluvili) zasedání je tedy usnášeníschopné.
Jako ověřovatele zápisu navrhuji pana Pavla Votočka a paní Květu Štilcovou.
H: Návrh byl schválen 4 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 4 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 1)
Stav Obecních financí k 21.3.2014
Pokladna
23610
Pokladna HČ
10425
Běžný účet
455054
Běžný účet ČNB
1096806
Běžný účet HČ
556318
Běžný účet FRB
108885
Účet sbírka ČSOB 17439
Účet stav. Spoř.
5.198518
CČ:10.000.000 Kč
Celkem
7.467.055 Kč
Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva dne
21.2.2014
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K zápisu ze zasedání nebyly předneseny námitky a ověřovatelé zápisu zápis řádně potvrdili
svými podpisy. Zápis ze zasedání dne 21.2.2014 je tedy schválený.
Kontrola usnesení bude provedena na příštím zasedání obecního zastupitelstva.
K bodu 3)
Návrh rozpočtových změn č. 1 rozpočtu na rok 2014
Oddílparagraf
Příjmy
231
Výdaje
6402-5366
3635-5169
3511-5169

Popis

Částka v Kč

Dotace KÚ

-1400

Vratka dotace hasiči KÚ
Územní plán
Ambulantní péče

+300
+16000
-17700

N: Zastupitelstvo schvaluje změny č. 1 rozpočtu na rok 2014.
H: Návrh byl schválen 4 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 4)
31.1.2014 proběhlo v Borovnici jednání komise na výběrové řízení na akci Výkon manažera
projektu včetně TDI a koordinátora BOZP zakázky pro Obec Borovnice „Splašková
kanalizace a ČOV. Komise vyhodnotila nabídky a vítězem stanovila společnost Ekologický
rozvoj a výstavba s.r.o. Jaroměř. Jediným kritériem byla nabídková cena. Po splnění
zákonných lhůt pro odvolání je možné uzavřít s dodavatelem mandátní smlouvu.
V případě neposkytnutí dotace se smlouva ruší. Výše plnění činí 1.606.000 Kč bez DPH.
N: Zastupitelstvo schvaluje, uzavření mandátní smlouvy na Výkon manažera projektu
včetně TDI a koordinátora BOZP zakázky pro Obec Borovnice „Splašková kanalizace a
ČOV“ s firmou Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. Jaroměř. Zastupitelstvo pověřuje
starostu obce podpisem příslušné smlouvy.
H: Návrh byl schválen 4 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 5)
Dle vyhlášky č. 1/2007 vyhlašuje zastupitelstvo obce výběrové řízení na poskytování půjček
z FRB pro rok 2014. Žádosti je možné podávat do 21.4.2014 17:00.
N: Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení výběrového řízení na poskytování půjček z FRB.
Žádosti je možné podávat do 22.4.2014 do 15:00.
H: Návrh byl schválen 4 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 6)
Obec Borovnice vyhlašuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 166
odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů konkursní řízení na obsazení
pracovního místa ředitele/ky Mateřské školy v Borovnici s nástupem od 1.9.2014 a s
předpokládanou dobou výkonu činnosti ředitele na období 6 let.
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N: Zastupitelstvo schvaluje vyhlášení konkursní řízení na obsazení pracovního místa
ředitele/ky Mateřské školy v Borovnici s nástupem od 1.9.2014.
Ú: Provést konkursní řízení v zákonem stanovených lhůtách. Z:starosta obce
H: Návrh nebyl schválen 4 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl pro.
K bodu 7)
V rámci realizace Kanalizace a ČOV počítá projekt s poskytnutím úvěru od SFŽP ve výši
4279550 Kč. Zástavu na úvěr budou tvořit lesní pozemky. Splatnost úvěru je 10 let.
N: Zastupitelstvo schvaluje přijetí úvěru od Státního fondu životního prostředí ve výši
4279550 Kč se splatností 10 let.
H: Návrh nebyl schválen 4 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl pro.
K bodu 8)
Jako zástava za úvěr od SFŽP jsou použity lesní pozemky v majetku obce, které specifikuje
znalecký posudek č. 14-12/2013. Jedná se celkem o 24,59 ha lesních pozemků v hodnotě
6717344 Kč.
N: Zastupitelstvo schvaluje zřízení zástavy na pozemcích definovaných znaleckým
posudkem č. 14-12/2013 znalce Michala Macfeldy ve prospěch SFŽP za poskytnutí úvěru
ve výši 4279550 Kč.
H: Návrh byl schválen 4 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 9)
Podmínkou pro uzavření smlouvy o úvěru je pojištění lesních pozemků. Částečnou pojistku
umí udělat ČP s tím, že kompletní pojištění (požár, vichřice) by vyšlo na 41000 Kč ročně. Jen
požár na 16000 Kč ročně.
Navrhuji sjednat základní pojištění na požár.
N: Zastupitelstvo schvaluje uzavření pojistné smlouvy na požár na les na pozemcích
definovaných znaleckým posudkem č. 14-12/2013 znalce Michala Macfeldy vinkulované ve
prospěch SFŽP.
H: Návrh byl schválen 4 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 10)
Od 12.5.2014 do zhruba 30.1.2015 bude v katastrálním území Borovnice u Staré Paky
probíhat obnova katastrálního operátu. V rámci obnovy bude v tomto období probíhat
částečná revize katastru nemovitostí. Katastrální úřad nás požádal o poskytnutí místnosti a
spolupracující osoby, která bude oprávněna podávat katastrálnímu úřadu potřebné informace
týkající se vlastníků nemovitostí.
S ohledem na náročnost celé obnovy by bylo vhodné, aby touto osobou byl starosta obce.
N: Zastupitelstvo schvaluje starostu obce jako osobu spolupracující s katastrem nemovitostí
při obnově katastrálního operátu.
H: Návrh byl schválen 4 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 11)
Diskuse:
 Na nové fasádě na OÚ se objevily vady, jedná Obec o jejich odstraněních s firmou, která
zateplení realizovala?
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o Ano skutečně se objevily vady na zateplení spočívající v odlupování fasády.
S majitelem realizační firmy jsem toto projednával již několikrát telefonicky.
Nyní bude výzva zaslána i písemně.
o Úkol: Zaslat firmě výzvu k opravě fasády
o Termín: 10.4.2014
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák


Zastupitelstvo na svém zasedání v minulosti udělilo výjimku pro vjezd nákladních
automobilů na cestu ke křížku. Chybí zde dodatková tabulka.
o Je to skutečně tak, dodatkovou tabulku objednáme a necháme osadit.
o Úkol: Objednat dodatkovou tabulku ke značce zákaz vjezdu nad 3,5t pro
dopravní obsluhu.
o Termín: 30.4.2014
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák



Rodina Jandova má problém dostat se ke svému domu. Nebylo by vhodné zahájit jednání
s p. Klůzem o případném odprodeji pozemků na vybudování komunikace.
o Přístupová cesta k domu č. 247 byla již řešena mnohokrát. Vyřešena však
nebyla. Znovu prověříme možnost řešení situace.
o Úkol: Navrhnout řešení přístupu k domu čp. 247.
o Termín: 30.5.2014
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák, Ondřej Lejdar

K bodu 14)
Závěr. Příští pravidelné zasedání se bude konat 25.4.2014 od 18 hodin na OÚ v Borovnici
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Počet stran zápisu 4
Počet stran usnesení 1
Ostatní přílohy 1
Pavel Votoček v.r.
Květa Štilcová v.r.
Zapsal dne 21.3.2014
Ing. Josef Bušák v.r.
starosta obce
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Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

21.3.2014

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Změny č. 1 rozpočtu na rok 2014.
2. Uzavření mandátní smlouvy na Výkon manažera projektu včetně TDI a koordinátora
BOZP zakázky pro Obec Borovnice „Splašková kanalizace a ČOV“ s firmou
Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. Jaroměř. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce
podpisem příslušné smlouvy.
3. Vyhlášení výběrového řízení na poskytování půjček z FRB. Žádosti je možné podávat
do 22.4.2014 do 15:00.
4. Vyhlášení konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky Mateřské školy v
Borovnici s nástupem od 1.9.2014.
5. Přijetí úvěru od Státního fondu životního prostředí ve výši 4279550 Kč se splatností
10 let.
6. Zřízení zástavy na pozemcích definovaných znaleckým posudkem č. 14-12/2013
znalce Michala Macfeldy ve prospěch SFŽP za poskytnutí úvěru ve výši 4279550 Kč.
7. Uzavření pojistné smlouvy na požár na les na pozemcích definovaných znaleckým
posudkem č. 14-12/2013 znalce Michala Macfeldy vinklované ve prospěch SFŽP.
8. Starostu obce jako osobu spolupracující s katastrem nemovitostí při obnově
katastrálního operátu.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Zprávu kontrolního výboru o plnění úkolů z minulého zasedání.
Obecní zastupitelstvo ukládá:
o Úkol: Provést konkursní řízení na obsazení místa ředitele PO Mateřská škola v
Borovnici
o Termín: Do 30.4.2014
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
o Úkol: Zaslat firmě STA-MONT s.r.o., resp. jejímu nástupci výzvu k opravě
závad na fasádě OÚ v Borovnici
o Termín: Do 10.4.2014
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
o Úkol: Objednat dodatkovou tabulku ke značce zákaz vjezdu nad 3,5t
o Termín: Do 30.4.2014
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
o Úkol: Navrhnout řešení přístupu k čp. 247
o Termín: Do 30.5.2014
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák, Ondřej Lejdar
Ondřej Lejdar v.r.
místostarosta
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Ing. Josef Bušák v.r.
starosta obce
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