Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

21.2.2014

Přítomní členové zastupitelstva:

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

Omluveni:

Ostatní přítomní: viz prezenční listina přítomných
Program:
1) Úvod
2) Zpráva kontrolního výboru-plnění úkolů z minulého zasedání
3) Rozpočtové změny č. 7 rozpočtu 2013
4) Zařazení do územní působnosti MAS Brána do Českého ráje
5) Příspěvek pro místní knihovnu v Trutnově
6) Vlajka pro Tibet
7) Zhodnocení inventarizace
8) Užívání obecního znaku pro FK Borovnice
9) Prodej a nákup pozemků
10) Oprava komunikace na p.p.č. 1855 a p.p.č. 51/5
11) Diskuse
12) Závěr
K bodu 1)
Konstatuji, že počet přítomných zastupitelů je 5, (Květa Štilcová a Martin Kühnel se omluvili)
zasedání je tedy usnášeníschopné.
Jako ověřovatele zápisu navrhuji pana Pavla Votočka a pana Martina Vočku.
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 21.2.2014
Pokladna
43404
Pokladna HČ
4316
Běžný účet
399842
Běžný účet ČNB
1129738
Běžný účet HČ
505948
Běžný účet FRB
103063
Účet sbírka ČSOB 16895
Účet stav. Spoř.
5.198518
CČ:10.000.000 Kč
Celkem
7.384.829 Kč
Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva dne
13.12.2013
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K zápisu ze zasedání nebyly předneseny námitky a ověřovatelé zápisu zápis řádně potvrdili
svými podpisy. Zápis ze zasedání dne 13.12.2013 je tedy schválený.
22.11.
Ad2) Inventarizace byla provedena v řádném termínu.
13.12.
Ad1) Oznámení o čerpání příspěvku pro MŠ v Borovnici bylo oznámeno pod č.j. BORTR/0162/2014 dne 31.1.2014.
Ad2) Oznámení o nalezení věci bylo zveřejněno 15.1.2013 pod č.j. BOR-TR/0033/2014
Ostatní nejsou splněny.
K bodu 3)
Návrh rozpočtových změn č. 7 rozpočtu na rok 2013
Oddílparagraf
Příjmy
231-20
231-20
231-20
231-20
231-20
231-20
231-20
231-20
231-20
231-20
236-120
231-14
231-10
231-20
231-20
231-20
236-120
231-20
231-20
231-20
231-20
231-20
231-20
231-20
231-20
231-20
231-14
Výdaje
2141-5155
2141-5171

Popis

Částka v Kč

Daň z příjmů fyz.osob-záv.činnost
Daň z příjmů fyz.osob- OSVČ
Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů
Daň z příjmů právnických osob
DPH
Poplatek za odpady
Poplatek za psy
Odvod z loterií
Správní popl.
Daň z nemovitostí
Splátky půjček z FRB
Dotace JSDH
Dotace z LM
Nájemné obchod
Vodné
Stočné
Úroky FRB
Služby BH
Nájem BH
Penále BH
Nájem hroby
Ekonom
ČMS-služby
ČMS-nájem z pozemků
ČMS-prodej pozemků
Úroky stav.spoření
Úroky účet ČNB

82577
77575
22610
115284
167815
3079
663
1991
170
26460
4094
300
15338
-2440
-2389
4619
-20000
81
-10250
900
-3059
-2548
-2000
-6000
3990
34684
189

Paliva Obchod
Opravy Obchod

6858
-18614
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2212-5139
2212-5169
2212-5171
2310-5137
2310-5166
2310-5169
2310-5171
2321-5169
2321-5171
2321-6121
3113-5321
3314-5136
3314-5139
3314-5229
3319-5021
3319-5139
3319-5167
3319-5169
3319-5175
3319-5194
3322-5171
3419-5154
3511-6121
3612-5137
3612-5154
3612-5169
3612-5171
3631-5154
3631-5171
3632-5171
3635-6121
3639-5229
3639-5329
3722-5139
3722-5139
3722-5169
3745-5011
3745-5021
3745-5031
3745-5032
3745-5139
3745-5156
3745-5169
4341-5492
5512-5139
5512-5154
5512-5156
5512-5167

Komunikace – štěrk
Komunikace- vyhrnování
Komunikace – opravy
Voda – DDHM
Voda – posudky na vrt
Voda – služby
Voda – opravy
ČOV – služby
ČOV – opravy
ČOV – projekty
Neinv. Náklady na žáky
Knihovna – časopisy
Knihovna – materiál
Knihovna – dotace
Kultura – DPP výroba DVD
Kultura- materiál
Kultura – školení kronika
Kultura – služby-akce
Kultura – adventní řízek
Kultura – balíčky jubilea
Památky – opravy
Hřiště – elektřina
Ordinace
Byty-DDHM
Byty- elektřina
Byty-sužby
Byty-opravy
VO – elelekt.
VO-opravy
Hřbitov – opravy
Územní plán
Příspěvek mikroregion oprava pol.
Příspěvek mikroregion
Svoz – pytle
Svoz – nájem
Svoz
Veř.zeleň – plat
Veř. Zeleň brigádníci
Veř.zeleň-SP
Veř.zeleň-ZP
Veř.zeleň-materiál
Veř.zeleň – benzín
Veř.zeleň-služby
Soc.pomoc
PO-materiál
PO-elektřina
PO-benzín
PO-školení
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-5895
1572
155
-40000
34322
-8167
-7108
-10000
-8699
-6184
-167495
-2146
-500
-3000
3529
-14661
1580
10485
4125
-1639
-10000
514
-150000
-25440
25624
-6500
-205853
10426
15598
-10000
-30000
-10000
3296
-6710
-3713
46310
7026
37105
-3615
-474
-451
-6579
1316
-5000
-30000
-527
-4350
-5000

5512-5169
5512-5171
6112-5023
6112-5031
6112-5032
6171-5011
6171-5021
6171-5031
6171-5032
6171-5136
6171-5137
6171-5138
6171-5139
6171-5154
6171-5155
6171-5156
6171-5161
6171-5162
6171-5163
6171-5164
6171-5165
6171-5166
6171-5167
6171-5169
6171-5171
6171-5172
6171-5175
6171-5229
6171-5321
6171-5362
6171-6121
6171-6125
6171-6130
6171-5163
6402-5364
6409-5362
6171-5901
3745-5171
3745-5424
6171-5341
6171-5341
6171-5341

PO-revize
PO-opravy
Zastupitelé odměny
Zastupitelé – SP
Zastupitelé – ZP
ČMS – platy
ČMS – brigádníci
ČMS – SP
ČMS- ZP
ČMS – tisk, zákony
ČMS – DDHM
ČMS – nákup map
ČMS – materiál
ČMS – elektřina zálohy
ČMS – paliva
ČMS- benzín
ČMS – služby pošt
ČMS – telefon
ČMS – pojištění DAS
ČMS – nájemné za pozemky
ČMS – nájemné za pozemky
ČMS- konzultační slžby
ČMS – školení
ČMS – služby
ČMS – opravy
ČMS – programy
ČMS – závody „Kyselo“
ČMS – příspěvek MAS
ČMS – přestupky
ČMS- daně
ČMS – budovy
ČMS – výpočetní technika
ČMS – pozemky
ČMS – poplatky ČNB
ČMS – vratky v roce 2012
DPH
ČMS – rezerva
Veř.zeleň – opravy
Veř.zeleň – NP náhrady
Opravy pol.
Opravy pol.
Opravy pol.

-4655
-4315
30660
-3250
-4776
-107646
-15595
5766
13953
1663
-19025
7920
-1729
40744
14161
-1003
-2711
1016
11755
1000
12000
-10000
-3730
-615
-388
-17000
472
3186
-500
-1912
-26703
-5601
-44875
2069
-3202
40166
1201524
2243
1135
-161424,21
32284,85
129139,36

N: Zastupitelstvo bere na vědomí změny č. 7 rozpočtu na rok 2013.
K bodu 4)
V rozdělení území do působnosti jednotlivých MAS je možné před zahájením nového
programovacího období provádět změny. Zastupitelstvo by mělo určit zda Obec Borovnice
zůstane členem MAS Brána do Českého ráje.
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S ohledem na skutečnost, že Obec byla členem MAS Brána do Českého ráje, a tato MAS má
již zkušenosti s rozdělováním finančních prostředků bylo by vhodné zůstat jejím členem.
Obec může být členem pouze jedné MAS.
N: Zastupitelstvo schvaluje, že správní území obce Borovnice je součástí regionu MAS
Brána do Českého ráje a souhlasí se zařazením do územní působnosti MAS Brána do
Českého ráje na období 2014-2020.
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 5)
Stejně jako i v minulém roce nás Městská knihovna v Trutnově žádá o příspěvek ve výši 2000
Kč na nákup výměnného fondu.
N: Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 2000 Kč Městské knihovně
v Trutnově a pověřuje starostu obce podpisem příslušné smlouvy.
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 6)
Spolek Lungta nás žádá o spolupráci při mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. Spolupráce
spočívá v tom, že se 10.3.1014 vyvěsí Tibetská vlajka. Cena vlajky je 350 Kč + poštovné 90
Kč.
S ohledem na skutečnost, že nemáme stále ještě zřízeny stožáry pro vlajky a jiné vyvěšení by
nebylo vhodné, nebude se Obec Borovnice kampaně účastnit.
N: Zastupitelstvo schvaluje připojení Obce Borovnice k akci „Vlajka pro Tibet“
H: Návrh nebyl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl pro.
K bodu 7)
Inventarizace byla řádně vyhlášena, členové inventarizačních komisí byli proškoleni. Při
inventarizaci byl zjištěn inventurní rozdíl týkající se pozemku. Jedná se o prodej pozemku na
přelomu roku.
N: Zastupitelstvo bere na vědomí inventarizační zprávu o provedených inventurách za rok
2013.
K bodu 8)
Spolek Fotbalový klub Borovnice žádá zastupitelstvo o svolení užívání obecního znaku
v souladu s vyhláškou č. 1/2005 o znaku. Užívání by mělo být v souladu s vyhláškou č.
1/2005. Používání znaku u spolku je bráno jako propagace obce a užívání bude tudíž
bezplatné.
N: Zastupitelstvo schvaluje povolení k užívání obecního znaku pro spolek Fotbalový klub
Borovnice v souladu s vyhláškou č. 1/2005. Užívání znaku je bezplatné.
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 9)
Pozemek pod studnou u čp. 138. Studna se nachází na hranici pozemku p.p.č. 487/1 (487/1 ve
zj.ev.) Studna je povolena Rozhodnutím č.j. ŽP/769a/91-Čí ze dne 17.9.1991. Studna byla
zhotovena na náklady Obce v roce 1991. Odběr vody z této studny byl pro Obec |Borovnice
povolen na zákl. rozhodnutí č.j. OŽP/31104-07/3976-2007/mrm ze dne 22.9.2008 a je platné
do 30.9.2018. Obec nechala v roce 2003 GP oddělit část pozemku, která byla využívána
nájemníky (840 m2). K odprodeji však nedošlo. Nový majitel p.č. 487/1 pan Michael Páv po
obci požaduje za pozemek pod studní a v nejbližším okolí (cca 300m2) částku 200000 Kč a
hrozí, že, pokud nedojde k prodeji, odpojí čerpadlo ve studni.
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Cena, kterou pan Páv požaduje je mimo cenu obvyklou, kterou překračuje cca 70x, pro obec
je toto řešení nepřijatelné.
Nabízíme následující řešení:
1. Odkoupení části oddělené GP o výměře 840 m2 za cenu 20 Kč za 1
m2.
2. Pokud nedojde odprodeji pozemku bude Obec Borovnice vyplácet
panu Pávovi náhradu za vodní zdroj umístěný na cizím pozemku ve
výši 5000 Kč ročně.
3. Pokud se na cenách nedohodneme bude muset cenu určit soud.
N: Zastupitelstvo souhlasí s tím, že obec vykoupí část pozemku č. 487/1 oddělenou GP č.
205-215/2003 o výměře 840 m2 za cenu 20 Kč za 1 m2. Pokud nedojde k dohodě o prodeji
pozemku bude Obec Borovnice vlastníkovi pozemku č. 487/1 vyplácet ročně náhradu ve výši
5000 Kč za umístění studně na tomto pozemku.
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s navrženou cenou za prodej pozemku ve výši 200000 Kč.
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
Prodej pozemkové parcely č. 88 o výměře 1403 m2 panu Martinu Müllerovi. Záměr prodeje
byl zveřejněn na úřední desce včetně elektronické úřední desky umožňující dálkový přístup
od 15.1.2014 do 30.1.2014. Zastupitelstvo stanovilo cenu pro prodej ve výši 20 Kč za 1 m2.
Zároveň požadujeme zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch Obce Borovnice na
zřízení technické infrastruktury. Cena za zřízení věcného břemene je 10000 Kč.
N: Zastupitelstvo schvaluje prodej p.p.č. 88 o výměře 1403 m2 panu Martinu Müllerovi za
cenu 20 Kč za 1 m2. Zastupitelstvo schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch
Obec Borovnice na zřízení technické infrastruktury v paušální ceně 10000 Kč nebo jiné
formy dle příslušných zákonů k umístění a provozování inženýrských sítí za stejných
podmínek.
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
Ú: Zajistit ve spolupráci s vodoprávním úřadem, stavebním úřadem vhodnou formu
smluvního zajištění stavby a provozování inženýrských sítí na pozemku po jeho prodeji. T:
do konce dubna 2014. Z: starosta obce.
Paní Jana Klůzová si podala žádost o odkoupení p.p.č. 86/2 o výměře 299 m2. Jedná se o
pozemek okolo jejího vlastního domu. Přes pozemek vede přístup k několika nemovitostem.
Pro zajištění přístupu bude na pozemku zřízena služebnost cesty pro vlastníky st.p. 186, st.p.
299, st.p. 185.
N: Zastupitelstvo schvaluje zveřejnit záměr prodeje p.p.č. 86/2 o výměře 299 m2.
Zastupitelstvo schvaluje zřízení služebnosti cesty na p.p.č. 86/2 pro vlastníky st.p. 186, st.p.
299, st.p. 185 vše v k.ú. Borovnice u Staré Paky.
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 10)
Oprava komunikace p.p.č. 1855 a p.p.č. 51/5. Celková plocha komunikace bude zhruba 400
m2. Komunikace je v současné době ve velmi špatném stavu. Komunikace je zaměřená.
Vzhledem k tomu, že na pozemku se nepředpokládá vedení inženýrských sítí, byl by
vhodným povrchem asfalt.
Ú: Zajistit nabídky na opravu komunikace. Požadovaný povrch bude asfaltový beton.T: do
30.3.2014. Z:starosta.
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K bodu 11)
Diskuse:
 Na některých z minulých zasedání bylo odsouhlaseno, že se zajistí zájem jednotlivých
majitelů nemovitostí o připojení ke kanalizaci. Jak to vypadá?
o Ano skutečně se toto projednávalo, zatím jsme to ale nerealizovali, bude to
napraveno.
o Úkol: Zajistit písemnou formou, zda trvá zájem majitelů nemovitostí o
připojení na kanalizaci a vodovod.
o Termín: 30.3.2014
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák, Ondřej Lejdar


V obci je v současné době zvýšený provoz, je třeba provést vyhodnocení situace a
navrhnout opatření k posílení bezpečnosti silničního provozu s ohledem na pohyb dětí.
o Zvýšený provoz souvisí především s navážením balíků do elektrárny v Mostku.
Celou věc budeme řešit s dopravním inženýrem PČR a KHK.
o Úkol: Zajistit jednání o opatřeních ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu.
o Termín: 30.4.2014
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák

K bodu 14)
Závěr. Příští pravidelné zasedání se bude konat 21.3.2014 od 18 hodin na OÚ v Borovnici
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Počet stran zápisu 7
Počet stran usnesení 2
Ostatní přílohy 0
Pavel Votoček v.r.
Martin Vočka v.r.
Zapsal dne 21.2.2014
Ing. Josef Bušák v.r.
starosta obce
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Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

21.2.2014

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Správní území obce Borovnice je součástí regionu MAS Brána do Českého ráje a
souhlasí se zařazením do územní působnosti MAS Brána do Českého ráje na období
2014-2020.
2. Poskytnutí příspěvku ve výši 2000 Kč Městské knihovně v Trutnově a pověřuje
starostu obce podpisem příslušné smlouvy.
3. Povolení k užívání obecního znaku pro spolek Fotbalový klub Borovnice v souladu s
vyhláškou č. 1/2005. Užívání znaku je bezplatné.
4. Obec vykoupí část pozemku č. 487/1 oddělenou GP č. 205-215/2003 o výměře 840
m2 za cenu 20 Kč za 1 m2. Pokud nedojde k dohodě o prodeji pozemku bude Obec
Borovnice vlastníkovi pozemku č. 487/1 vyplácet ročně náhradu ve výši 5000 Kč za
umístění obecní studně na tomto pozemku.
5. Prodej p.p.č. 88 o výměře 1403 m2 panu Martinu Müllerovi za cenu 20 Kč za 1 m2.
Zastupitelstvo schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch Obce
Borovnice na zřízení technické infrastruktury v paušální ceně 10000 Kč nebo jiné
formy dle příslušných zákonů k umístění a provozování inženýrských sítí za stejných
podmínek.
6. Záměr prodeje p.p.č. 86/2 o výměře 299 m2. Zastupitelstvo schvaluje zřízení
služebnosti cesty na p.p.č. 86/2 pro vlastníky st.p. 186, st.p. 299, st.p. 185 vše v k.ú.
Borovnice u Staré Paky.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Změny č. 7 rozpočtu na rok 2013.
2. Inventarizační zprávu o provedených inventurách za rok 2013
Obecní zastupitelstvo neschvaluje:
1. Připojení Obce Borovnice k akci „Vlajka pro Tibet“
Obecní zastupitelstvo ukládá:
o Úkol: Zajistit nabídky na opravu komunikace.
o Termín: Do 31.3.2014
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
o Úkol: Zajistit ve spolupráci s vodoprávním úřadem, stavebním úřadem
vhodnou formu smluvního zajištění stavby a provozování inženýrských sítí na
pozemku po jeho prodeji.
o Termín: Do 30.4.2014
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
o Úkol: Zajistit písemnou formou, zda trvá zájem majitelů nemovitostí
připojení na kanalizaci a vodovod.
o Termín: Do 30.3.2014
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o

o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák, Ondřej Lejdar
o Úkol: Zajistit jednání o opatřeních ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu.
o Termín: Do 30.4.2014
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
Ondřej Lejdar v.r.
místostarosta

BOR-TR/0219/2014
BOR-TR/0219/2014

Ing. Josef Bušák v.r.
starosta obce
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