Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

13.12.2013

Přítomní členové zastupitelstva:

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

Omluveni:

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

Úvod
Zpráva kontrolního výboru-plnění úkolů z minulého zasedání
Rozpočet na rok 2014
Poplatky za odpady na rok 2014
Územní plán obce Borovnice
Oznámení o nalezení opuštěné věci
Prodej p.p.č. 88
Diskuse
Závěr

K bodu 1)
Konstatuji, že počet přítomných zastupitelů je 4, (Ing. Lucie Bartošová, Martin Vočka a
Martin Kühnel 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 13.12.2013
Pokladna
13300
Pokladna HČ
1745
Běžný účet
288966
Běžný účet ČNB
812741
Běžný účet HČ
514584
Běžný účet FRB
92708
Účet sbírka ČSOB výpis není k dispozici
Účet stav. Spoř.
5.147.377
CČ:10.000.000 Kč
Celkem
6.871.421 Kč
Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva dne
22.11.2013
K zápisu ze zasedání nebyly předneseny námitky a ověřovatelé zápisu zápis řádně potvrdili
svými podpisy. Zápis ze zasedání dne 22.11.2013 je tedy schválený.
22.11.
Ad1) Návrh rozpočtu byl zveřejněn.
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Ad4) Pozemky poničené při opravě mostu byly identifikovány a vyrozuměni majitelé i ČD
Ad5) Výpust u požární nádrže byla zabezpečena.
Ostatní nejsou splněny.
K bodu 3)
Návrh rozpočtu na rok 2014 byl projednán ve finančním výboru dne 25.11.2013. Návrh
rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce včetně elektronické úřední desky umožňující dálkový
přístup od 26.11.2013 do 11.12.2013. Rozpočet je sestaven v souladu s rozpočtovým
výhledem na roky 2014 - 2018 schváleným zastupitelstvem 22.11.2013 jako deficitní s příjmy
ve výši 24 624 158 Kč a výdaji ve výši 28 372 468 Kč. Deficit hospodaření ve výši 3 748 310
Kč bude kryt přebytkem hospodaření z minulých let.
V rozpočtu je také koncipován příspěvek zřízené příspěvkové organizaci Mateřská škola
Borovnice, který činí pro rok 2014 107000 Kč. Příspěvek má následující složení:

Mateřská škola
položka
5112
5136
5137
5139
5154
5155
5161
5167
5169
5163

Text
Ostatní osobní výdaje
Knihy a tisk
Drobný hmotný majetek
Nákup materiálu j.a.
El. Energie
Pevná paliva
Služby pošt
Služby školení a vzdělávání
Služby PC
Služby pen. Ústavů

MŠ
18000
5000
8000
9000
25000
20000
500
1000
12500
8000

107000
Příspěvek bude PO MŠ Borovnice poskytnut jednorázově k 30.6.2014. Upraveny byly některé
součtové chyby.
N: Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce na rok 2014 jako deficitní s příjmy ve výši
24 624 158 Kč a výdaji ve výši 28 372 468 Kč, členěný v odvětvovém třídění rozpočtové
skladby. Deficit hospodaření ve výši 3 748 310 Kč bude kryt přebytkem hospodaření
z minulých let.
H: Návrh byl schválen 4 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
Ú: Oznámit příspěvkové organizaci termíny čerpání příspěvku. T: do 31.1.2014
CELKEM

K bodu 4)
Změna vyhlášky č. 4/2012 a to v:
Čl. 4
Sazba poplatku
(2) Skutečné náklady roku 2013 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily:
271843 Kč a byly rozúčtovány takto:
Náklady 271843 děleno 447 (447 počet osob dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky) = 608 Kč. Z této
částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 250 Kč.“
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V ostatním zůstává znění vyhlášky beze změn
N: Zastupitelstvo schvaluje změnu čl. 4 odst. (2) vyhlášky č. 4/2012 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Výše poplatku se nemění.
H: Návrh byl schválen 4 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 5)
Odbor výstavby při Městském úřadu ve Dvoře Králové nad Labem zahájil práce na územním
plánu obce Borovnice. Do původního návrhu bylo nutné začlenit nové skutečnosti, které se od
doby vyhlášení zadání územního plánu změnily. Především nově schválené nadřazené územní
plány celků. Po doplnění bude zahájeno tzv. společné projednávání.
N: Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o postupu prací při pořizování Územního plánu
Borovnice, když návrh ÚP Borovnice byl přepracován v souladu s požadavky změny
právních předpisů a bude zahájeno tzv. společné jednání této dokumentace.
H: Návrh byl schválen 4 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 6)
V letošním roce se uskutečnila prohlídka Boreckého potoka, výsledkem této prohlídky bude
provedení nezbytných oprav koryta a prořezání břehového porostu. Práce budou financovat
LČR. Při obchůzce bylo také zjištěno, že lávky a mostky přes potok (stavby) nemají vlastníka.
Obec Borovnice proto k této záležitosti přistoupila v souladu s ustanovením § 135 zákona č.
40/1964 Sb., v platném znění a vyhlásí tyto stavby jako nalezené věci pokud se ve lhůtě 12
měsíců nepřihlásí majitel, který prokáže vlastnictví stavby, stanou se tyto stavby vlastnictvím
obce. Hlavním důvodem je, že pokud by nebyl znám majitel stavby nebylo by možné mostky
a lávky opravovat. Mostky a lávky se nachází na pozemcích třetích osob, většinou LČR a
jeden mostek na pozemku p. Martina Müllera. Celkem se jedná o 14 mostků a 10 lávek.
Typ objektu
Mostek
Mostek
Lávka
Mostek
Mostek
Mostek
Lávka
Mostek
Lávka
Mostek
Lávka
Lávka
Mostek
Lávka
Mostek
Lávka
Mostek
Mostek
Mostek
Mostek
Lávka
Lávka
Lávka
Mostek

Parcelní číslo
1842
1843/4
1843/4
1843/7
1843/8
1843/11
1843/11
1843/14
1843/3
1843/19
1843/19
1843/22
1843/26
1843/33
1843/6
1843/6
1843/6
1837/5
1837/7
1837/10
1837/14
1837/18
1837/22
1837/33
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Vlastník pozemku
Lesy ČR
Lesy ČR
Lesy ČR
Martin Müller
Lesy ČR
Lesy ČR
Lesy ČR
Lesy ČR
Lesy ČR
Lesy ČR
Lesy ČR
Lesy ČR
Lesy ČR
Lesy ČR
Lesy ČR
Lesy ČR
Lesy ČR
Lesy ČR
Lesy ČR
Lesy ČR
Lesy ČR
Lesy ČR
Lesy ČR
Lesy ČR
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Další nalezenou věcí jsou ocelové nádoby původně určené pro ČOV na Mostku, které se
nachází na p.p.č. 1848/4.
Ú: Zveřejnit na úřední desce seznam nalezených předmětů a informovat vlastníky pozemků
o tomto zveřejnění. T:31.1.2014 z: starosta obce
H: Návrh byl schválen 4 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 7)
Pan Martin Müller požádal zastupitelstvo o projednání prodeje p.p.č. 88 v k.ú. Borovnice u
Staré Paky. Zastupitelstvo obce tuto záležitost projednávalo již v roce 2006, kdy se usneslo na
směně za pozemky p. Müllera s doplatkem a zřízení věcného břemene. Tato transakce nebyla
uskutečněna. S ohledem na skutečnost, že k projednávání došlo před sedmi lety bude nutné
nové zveřejnění záměru.
N:Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje p.p.č. 88 o výměře 1403 m2.
H: Návrh byl schválen 4 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 8)
Diskuse:
 Co bude s požární nádrží pod kravínem, která je nefunkční?.
o Požární nádrž ve spodní části obce je nezbytná pro požární bezpečnost v obci.
Budeme se snažit najít řešení této situace..
o Úkol: Najít řešení pro požární nádrž pod kravínem.
o Termín: 30.4.2014
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák, Ondřej Lejdar


Obec má ve správě hřbitov, proč se nevrací zpět nádoby na odpad, jak dlouho se bude
okolo kostela válet materiál, na hřbitově je nefunkční sloup, na hřbitov se jezdí
malotraktorem, je to zbytečné. Bylo by vhodné umístit na bránu cedulku zákaz vstupu se
psy?
o Úklid hřbitova od stavebního materiálu zajistíme, likvidaci sloupu také
zajistíme, stejně tak se budou včas vracet nádoby na odpad. Osazení cedulky se
zákazem vstupu se psy je především podmíněno opravou vstupních vrat. Co se
týká vjezdu malotraktoru, nebude se již opakovat.
o Úkol: Zajistit úklid stavebního materiálu a sloupu veřejného osvětlení
v prostoru hřbitova. Zajistit nabídku na opravu vstupních vrat. Zajistit lepší
manipulaci s kontejnery. Zamezit vjezdu malotraktoru na hřbitov.
o Termín: 30.4.2014
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák



Zkontrolovat možnost osazení další lampy veřejného osvětlení na cestě k zastávce.
o Tuto skutečnost prověříme.
o Úkol: Zkontrolovat možnost osazení další lampy veřejného osvětlení na cestě
k zastávce ČD
o Termín: do 30. 1.2014
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
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Provést dendrologickou kontrolu stromů na pozemcích obce.
o Úkol: Provést dendrologickou kontrolu stromů na pozemcích obce, rostoucích
mimo les.
o Termín: do 28. 2.2014
o Zodpovídá: Ing. Pavel Preiszler

K bodu 14)
Závěr. Příští pravidelné zasedání se bude konat 21.2.2014 od 18 hodin na OÚ v Borovnici
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Počet stran zápisu 5
Počet stran usnesení 2
Ostatní přílohy 0
Pavel Votoček v.r.
Květa Štilcová v.r.
Zapsal dne 13.12.2013
Ing. Josef Bušák
starosta obce
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Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

13.12.2013

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Rozpočet obce na rok 2014 jako deficitní s příjmy ve výši 24 624 158 Kč a výdaji ve
výši 28 372 468 Kč, členěný v odvětvovém třídění rozpočtové skladby. Deficit
hospodaření ve výši 3 748 310 Kč bude kryt přebytkem hospodaření z minulých let.
2. Změnu čl. 4 odst. (2) vyhlášky č. 4/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů. Výše poplatku se nemění.
3. Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje p.p.č. 88 o výměře 1403 m2 v k.ú. Borovnice u
Staré Paky.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva dne
22.11.2013.
2. Informaci o postupu prací při pořizování Územního plánu Borovnice, když návrh ÚP
Borovnice byl přepracován v souladu s požadavky změny právních předpisů a bude
zahájeno tzv. společné jednání této dokumentace.
Obecní zastupitelstvo ukládá:
o Úkol: Oznámit příspěvkové organizaci termíny čerpání příspěvku.
o Termín: Do 31.1.2014
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
o Úkol: Zveřejnit na úřední desce seznam nalezených předmětů a informovat
vlastníky pozemků o tomto zveřejnění.
o Termín: Do 31.1.2014
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
o Úkol: Najít řešení pro požární nádrž pod kravínem.
o Termín: Do 30.4.2014
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák, Ondřej Lejdar
o Úkol: Zajistit úklid stavebního materiálu a sloupu veřejného osvětlení v
prostoru hřbitova. Zajistit nabídku na opravu vstupních vrat. Zajistit lepší
manipulaci s kontejnery. Zamezit vjezdu malotraktoru na hřbitov.
o Termín: Do 30.4.2014
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
o Úkol: Zkontrolovat možnost osazení další lampy veřejného osvětlení na cestě
k zastávce ČD
o Termín: Do 30.1.2014
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
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o Úkol: Provést dendrologickou kontrolu stromů na pozemcích obce, rostoucích
mimo les.
o Termín: Do 28.2.2014
o Zodpovídá: Ing. Pavel Preiszler
Ondřej Lejdar v.r.
místostarosta
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Ing. Josef Bušák v.r.
starosta obce
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