Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

16.5.2014

Přítomní členové zastupitelstva:

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

Omluveni:

Ostatní přítomní: viz prezenční listina přítomných
Program:
1) Úvod
2) Zpráva kontrolního výboru-plnění úkolů z minulého zasedání
3) Změny rozpočtu č. 2 roku 2014
4) Schválení výběrového řízení na dodavatele Kanalizace a ČOV Borovnice
5) Autorský dozor
6) Dokumentace skutečného provedení stavby
7) Rozšíření živnostenského oprávnění o živnost volnou Provozování vodovodů a kanalizací
8) Prodloužení trvání veřejné sbírky na výstavbu repliky větrného mlýna
9) Příspěvek obce při umístění občana obce do Domova seniorů
10) Dotace na činnost spolků v roce 2014
11) 8.Rally Krkonoše
12) Smlouva a dodatek č. 1 o zajištění zpětného odběru odpadů EKO-KOM
13) Diskuse
14) Závěr
K bodu 1)
Konstatuji, že počet přítomných zastupitelů je 5, (Martin Kühnel a Pavel Votoček se omluvili)
zasedání je tedy usnášeníschopné.
Jako ověřovatele zápisu navrhuji pana Martina Vočku a paní Květu Štilcovou.
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 16.5.2014
Pokladna
34924
Pokladna HČ
2433
Běžný účet
452665
Běžný účet ČNB
1278854
Běžný účet HČ
336980
Běžný účet FRB
229660
Účet sbírka ČSOB 20389
Účet stav. Spoř.
5.198518
CČ:10.000.000 Kč
Celkem
7.554.423 Kč

BOR-TR/0431/2014
BOR-TR/0431/2014

Strana 1

K bodu 2)
Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva dne
21.3.2014
K zápisu ze zasedání nebyly předneseny námitky a ověřovatelé zápisu zápis řádně potvrdili
svými podpisy. Zápis ze zasedání dne 21.3.2014 je tedy schválený.
Kontrola usnesení bude provedena na zasedání v červnu v rámci projednávání závěrečného
účtu hospodaření.
K bodu 3)
Návrh rozpočtových změn č. 2 rozpočtu na rok 2014
Oddílparagraf
Příjmy
4112
4212
4213
4113
4113

Popis

Částka v Kč

Dotace KÚ
Oprava položky
Oprava položky
Dotace SZIF české prostředky
Dotace SZIF prostředky EU

+700
-1025000
+1025000
+7420,82
+29683,19

Výdaje
6171-5171
Oprava položky
-60000
6171-5169
Oprava položky
+60700
6171-5341
Převod dotace
+7420,82
6171-5341
Převod dotace
+29683,19
N: Zastupitelstvo schvaluje změny č. 2 rozpočtu na rok 2014.
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 4)
Dne 16.4. a 5.5.2014 se konalo jednání komise pro hodnocení předložených nabídek. Komise
vyhodnotila nabídky dle požadovaných kritérií a doporučila uzavřít smlouvu se sdružením
firem EUROVIA CS a.s. a Stavoka Kosice a.s. s nabídkovou cenou 43.093.594 Kč bez DPH a
nejdelší zárukou. Nabídková cena je o 1.385 000 Kč vyšší než s jakou se počítalo při
podávání žádosti. V současné době běží 15-ti denní lhůta pro podání námitek, poté 15-ti denní
lhůta pro uzavření smlouvy. Po uzavření smlouvy o dílo běží 10-ti denní lhůta pro podání
dokumentace na SFŽP. Podepsaná smlouva o dílo je podmínkou předání dokumentace na
SFŽP a vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Pokud nedostaneme dotaci je Obec oprávněna
od smlouvy o dílo odstoupit bez jakýchkoliv sankcí.
N: Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vybudování kanalizace a ČOV
v obci Borovnice se sdružením firem „Společnost Borovnice STAVOKA+EUROVIA“.
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem příslušné smlouvy o dílo.
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 5)
Po celou dobu stavby kanalizace a ČOV v obci Borovnice je nutné zabezpečit autorský dozor.
V rámci autorského dozoru je zabezpečena účast na kontrolních dnech, případně dalších
jednáních, na kterých se vyžaduje účast projektanta a součinnost s technickým dozorem
investora při řešení problémů. Fakturovaná částka nepřekročí 179000 Kč bez DPH.
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N: Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy na provádění autorského dozoru s firmou
IKKO Hradec Králové s.r.o. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem příslušné
smlouvy o dílo.
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 6)
Po ukončení stavby a jejím zaměření geodetem bude potřeba vyhotovit dokumentaci
skutečného provedení stavby. Navrhuji uzavřít smlouvu o dílo s firmou IKKO Hradec
Králové s.r.o. s nabídkovou cenou 187000 Kč bez DPH
N: Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zhotovení dokumentace skutečného
provedení stavby s firmou IKKO Hradec Králové s.r.o. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce
podpisem příslušné smlouvy o dílo.
H: Návrh nebyl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl pro.
K bodu 7)
Obec Borovnice si bude kanalizaci a případně i vodovod provozovat sama, proto je nutné
zabezpečit legislativní podmínky pro provozování dle příslušných vyhlášek a zákonů. Jedním
z nich je rozšíření živnostenského oprávnění v rámci živnosti volné o živnost provozování
vodovodů a kanalizací. Dalším krokem bude podání žádosti o povolení provozování na
příslušný krajský úřad.
N: Zastupitelstvo schvaluje rozšíření živnostenského listu o živnost volnou „Provozování
vodovodů a kanalizací“.
H: Návrh nebyl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl pro.
K bodu 8)
Zákon o veřejných sbírkách č. 117/2001 Sb. umožňuje v souladu s §8 odst. 5 požádat poslední
den konání veřejné sbírky na dobu určitou příslušný krajský úřad o prodloužení veřejné
sbírky. Vzhledem k tomu, že se propagace sbírky na větrný mlýn realizovala až v letošním
roce, bylo by vhodné sbírku prodloužit, aby se jí mohl zúčastnit širší okruh dárců. Navrhuji
proto podat žádost o prodloužení veřejné sbírky na výstavbu repliky větrného mlýna o jeden
rok.
N: Zastupitelstvo schvaluje prodloužení konání veřejné sbírky na výstavbu repliky větrného
mlýna o jeden rok.
Ú: Do 31.5.2014 podat příslušnou žádost na Krajský úřad Královéhradeckého kraje.
Z:starosta obce
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 9)
Již několikrát podali Borovničtí občané žádost o umístění v domově důchodců. Obec nemá
zpracovanou metodiku, ohledně příspěvků provozovatelům těchto zařízení při umístění
občana z Borovnice. Jsou zde tři způsoby řešení:
1) Neposkytovat žádné příspěvky. Tím sice ušetříme peníze, ale nebudeme schopni
pomoci našim občanům při umísťování v domovech pro seniory.
2) Poskytovat jednorázový příspěvek provozovateli (zřizovateli) při přijetí Borovnického
občana. Výši příspěvku řešit individuelně de požadavků a situace.
3) Poskytnout pravidelný příspěvek provozovateli (zřizovateli) měsíční nebo roční. Vždy
pak pouze po dobu pokud je občan trvale hlášen v Obci Borovnice.
N: Zastupitelstvo schvaluje poskytovat jednorázové příspěvky při umístění občanů obce
trvale hlášených v obci do domovů pro seniory a to v individuální výši.
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
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K bodu 10)
V rámci schváleného rozpočtu je možné poskytnout spolkům dotace na provoz a to
následujícím způsobem.
Fotbalový klub Borovnice 20000 Kč
Klub důchodců Borovnice 10000 Kč
Spolek Větrák
10000 Kč
SDH Borovnice
10000 Kč
N: Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20000 Kč Fotbalovému klubu
Borovnice, 10000 Kč Klubu důchodců Borovnice, 10000 Kč Spolku Větrák a 10000 Kč
SDH Borovnice.
Ú: Sepsat se spolky příslušné smlouvy a převést dotace na jejich účty. Z: starosta,
místostarosta T:31.5.2014
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 11)
Pořádání 8. Rally Krkonoše. Pořadatelé požádali o svolení pořádat rychlostní zkoušku
v Borovnici dne 26.7.2014 od 7:30 do 18:00. Bude nutné zpracovat jak se obyvatelé domů na
Popluži dostanou mimo domov pokud by chtěli někam jet. Důležité je informovat občany a
dále kontaktovat úřad na Pecce, zda pořádání povolí.
Ú: Zjistit zda Rally Krkonoše povolil Městys Pecka, informovat občany na Popluži. T: do
konce května Z:starosta
K bodu 12)
V souvislosti s novým OZ upravila společnost EKO-KOM a.s. smlouvy o zpětném výkupu
odděleně sbíraných složek odpadu. Dodatkem č. 1 ke smlouvě je svozová firma delegována
k výkaznické činnosti.
N: Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití
odpadů, včetně dodatku č. 1, kterým se část povinností deleguje na svozovou firmu Marius
Pedersen a.s. a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy a dodatku č. 1
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 13)
Diskuse:
 Informování na úřední desce OÚ se neděje dle zákona vypadá to, jako by zastupitelé ani
nechtěli, aby občané chodili na zasedání zastupitelstva.
o Ano došlo skutečně k posunutí termínu zveřejnění na úřední desce. Za tuto
skutečnost se omlouvám. Vše bylo připraveno ke zveřejnění 8.5. v 16 hodin,
bohužel v tu dobu přišlo na OÚ několik stěžovatelů a na zveřejnění jsem
zapomněl. Chyba je tedy na straně starosty obce. Rozhodně to není tak, že
bychom chtěli, aby na zasedání občané nechodili. Zasedání bylo ohlašování i
místním rozhlasem.
o Úkol: ----o Termín: ---o Zodpovídá: ----

Již několikrát v minulosti zastupitelstvo obdrželo návrh zavést 14-ti denní svoz
komunálního odpadu. Každý z občanů má povinnost třídit odpad. Ušetřili by se tím
nemalé finanční prostředky.
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o Je to otázka pohledu, musíme vše spočítat a projednat. Spoustě lidí to nebude
vyhovovat.
o Úkol: Spočítat možnou úsporu při zavedení 14-ti denního svozu odpadu.
o Termín: 15.6.2014
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák


Vlivem provozu nadměrných nákladů a balíků pro elektrárnu v Mostku dochází
k poškozování silnice a mostů. Bylo by dobré o tom informovat správce a majitele silnice
tj. Královéhradecký kraj.
o Doprava se skutečně během navážení balíků zvýšila. V původním záměru
nemělo při provozu elektrárny docházet k vytváření meziskladů a tento stav je
pouze dočasný. Nicméně silnici zmapujeme a budeme informovat
Královéhradecký kraj o stavu a způsobu řešení.
o Úkol: Nafotit most u Kubcových a stav silnice a poslat vše vlastníkovi silnice.
o Termín: 15.6.2014
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák, Ondřej Lejdar

K bodu 14)
Závěr. Příští pravidelné zasedání se bude konat 13.6.2014 od 18 hodin na OÚ v Borovnici
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Počet stran zápisu 5
Počet stran usnesení 2
Ostatní přílohy 1
Martin Vočka v.r.
Květa Štilcová v.r.
Zapsal dne 16.5.2014
Ing. Josef Bušák
starosta obce
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Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

16.5.2014

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Změny č. 2 rozpočtu na rok 2014.
2. Uzavření smlouvy o dílo na vybudování kanalizace a ČOV v obci Borovnice se
sdružením firem „Společnost Borovnice STAVOKA+EUROVIA“. Zastupitelstvo
pověřuje starostu obce podpisem příslušné smlouvy o dílo.
3. Uzavření smlouvy na provádění autorského dozoru s firmou IKKO Hradec Králové
s.r.o. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem příslušné smlouvy o dílo.
4. Uzavření smlouvy o dílo na zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby s
firmou IKKO Hradec Králové s.r.o. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem
příslušné smlouvy o dílo.
5. Rozšíření živnostenského listu o živnost volnou „Provozování vodovodů a
kanalizací“.
6. Prodloužení konání veřejné sbírky na výstavbu repliky větrného mlýna o jeden rok.
7. Poskytovat jednorázové příspěvky při umístění občanů obce trvale hlášených v obci
do domovů pro seniory a to v individuální výši.
8. Poskytnutí dotace ve výši 20000 Kč Fotbalovému klubu Borovnice, 10000 Kč Klubu
důchodců Borovnice, 10000 Kč Spolku Větrák a 10000 Kč SDH Borovnice.
9. Uzavřením smlouvy s firmou EKO-KOM a.s. o zajištění zpětného odběru a využití
odpadů, včetně dodatku č. 1, kterým se část povinností deleguje na svozovou firmu
Marius Pedersen a.s. a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy a dodatku č. 1
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Zprávu kontrolního výboru o plnění úkolů z minulého zasedání.
Obecní zastupitelstvo ukládá:
o Úkol: Podat žádost na Krajský úřad Královéhradeckého kraje na prodloužení
sbírky na výstavbu repliky větrného mlýna o jeden rok
o Termín: Do 31.5.2014
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
o Úkol: Sepsat příslušné smlouvy na poskytnutí dotací spolkům.
o Termín: Do 31.5.2014
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
o Úkol: Zjistit zda Rally Krkonoše povolil Městys Pecka, informovat občany na
Popluži.
o Termín: Do 31.5.2014
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
o Úkol: Spočítat možnou úsporu při zavedení 14-ti denní svozu komunálního
odpadu.
o Termín: Do 15.6.2014
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák, Ondřej Lejdar
o Úkol: Nafotit most u Kubcových a stav silnice
silnice..
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a poslat vše vlastníkovi

o Termín: Do 15.6.2014
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
o Úkol: Zaslat na SÚS návrh na pokácení stromů u silnice, které zvedají
vozovku.
o Termín: Do 15.6.2014
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák

Ondřej Lejdar v.r.
místostarosta
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