Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

12.12.2014

Přítomní členové zastupitelstva:

Květa Štilcová, Ing. Josef Bušák, Karel Novák,
Miroslav Pilař, Hana Votočková
Ondřej Lejdar, Pavel Votoček

Omluveni:

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

Úvod
Projednání rozpočtu na rok 2015
Dodatek ke smlouvě na kanalizaci
Vyhodnocení nabídek na TDI Vodovod Borovnice
Poplatek za odpady v roce 2015
Opravy v bytovém fondu
Příspěvek MK v Trutnově
Diskuse
Závěr

K bodu 1)
Konstatuji, že počet přítomných zastupitelů je 6 zasedání je tedy usnášeníschopné.
Jako ověřovatele zápisu navrhuji pana Miroslava Pilaře a paní Květu Štilcovou.
H: Návrh byl schválen 6 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 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 1)
Stav Obecních financí k 10.12.2014
Pokladna
-30430
Pokladna HČ
39485
Běžný účet
77899
Běžný účet ČNB
3705815
Běžný účet HČ
807184
Běžný účet FRB
237880
Účet sbírka ČSOB 34424
Celkem

4.972.687 Kč

K bodu 2)
Návrh rozpočtu na rok 2015 byl projednán ve finančním výboru dne 1.12.2014. Návrh
rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce včetně elektronické úřední desky umožňující dálkový
přístup od 24.11.2014 do 12.12.2014. Rozpočet je sestaven v souladu s rozpočtovým
výhledem na roky 2014 - 2018 schváleným zastupitelstvem 22.11.2013 jako deficitní s příjmy
ve výši 30 382 260 Kč a výdaji ve výši 48 502 600 Kč. Deficit hospodaření ve výši 18 120
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340 Kč bude kryt úvěrem od KB a.s., půjčkou ze SFŽP a přebytkem hospodaření z minulých
let.
V rozpočtu je také koncipován příspěvek zřízené příspěvkové organizaci Mateřská škola
Borovnice, který činí pro rok 2015 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 30.6.2015.
N: Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce na rok 2014 jako deficitní s příjmy ve výši 30 382
260 Kč a výdaji ve výši 48 502 600 Kč, členěný v odvětvovém třídění rozpočtové skladby.
Deficit hospodaření ve výši 18 120 340 Kč bude kryt úvěrem od KB a.s., úvěrem od SFŽP a
přebytkem hospodaření z minulých let.
Ú: Oznámit příspěvkové organizaci termíny čerpání příspěvku. T: do 31.1.2015
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se zdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
CELKEM

K bodu 3)
Obec Borovnice uzavřela zatím dva dodatky SOD, které řešili v prvním dodatku číslo účtu
Společnosti Borovnice STAVOKA+EUROVIA, který budou odcházet platby. Ve druhém
dodatku se jednalo o dodání materiálu a jeho fakturace ke konci letošního roku. Oba dodatky
neměnily cenu zakázky.
Třetí dodatek začleňuje do SOD změnové listy projektu č. 1, 2, 3
Změnový list č. 1:
Projektová dokumentace vycházela z únosného podloží( dle IG průzkumu zpracovaného fi
Global-Geo s.r.o. v 06/2009) po přehutnění E=30Mpa. Při realizaci stavby se ukázalo, že na
jílovitých, případně písčitých sedimentech nasycených kapilárně vázanou vodou nelze
dosáhnout požadovaných hodnot únosností podloží. Proto byla základová spára prohloubena a
doplněna hutněným polštářem z kameniva fr. 0/63mmm o celkové mocnosti 0,3 m. Současně
došlo k nárůstu objemu podkladního betonu. Vícepráce v hodnotě 99113,15 + 35517,89 Kč.
Změnový list č. 2
Změna tvaru krovu: Projektová dokumentace řešila nosnou konstrukci střešního pláště jako
sbíjený samonosný rám se ztužujícím táhlem (nad nádržemi) a sbíjenými příhradovými
vazníky v prostoru zděného objektu. Při poptávce dodavatelů těchto konstrukcí bylo sděleno,
že navržená konstrukce není v tomto požadavku dostupná. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno
na řešení zastřešení klasickým krovem (což znamená navýšení dřevěných prvků krovu).
Z tohoto důvodu bude navýšeno i provedení povrchových úprav tesařských konstrukcí –
hoblování, impregnace, nátěr lazurou. Vícepráce v hodnotě 6065,37 Kč.
Změnový list č. 3
Realizační projektová dokumentace předpokládala hloubku vrtu pro studnu k zajištění
dodávek vody do navržené čistírny odpadních vod do cca 50 m. V soupisu prací a dodávek
jsou MJ položek takto množstevně nastaveny, přičemž vlastní PD IO 03 – ČOV přípojka vody
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uvádí, že hloubka vrtu, vystrojení a úprava záhlaví bude upřesněna v průběhu a po dokončení
vrtných prací a hloubky hladiny naražené spodní vody. Při realizaci vrtu bylo postupováno dle
projektu průzkumného hydrogeologického vrtu s předpokládanou hloubkou 30 m pro ověření
podkladů HG průzkumu. Při realizaci zkušebního vrtu byla naražena podzemní voda skutečně
již v hloubce 30-ti metrů s dostatečnou vydatností pro potřeby ČOV. Vrtné práce byly proto
ukončeny v hloubce 30-ti metrů a vrt byl do této hloubky i vystrojen. Tím došlo i
k definitivnímu upřesnění skutečných rozpočtových položek na zřízení celého zdroje vody.
Snížení hloubky (méněpráce), definitivní podoba vystrojení (vícepráce). Celkem se jedná o
vícepráce 36269,15 Kč
Celý třetí dodatek smlouvy o dílo navyšuje cenu díla o 176965,56 Kč bez DPH. Dodatek
nemění termín dokončení díla. Navýšená cena je způsobilým výdajem – rozpočtová rezerva.
N: Zastupitelstvo schvaluje uzavření Dodatku č. 3 smlouvy o dílo se zhotovitelem
Společnost Borovnice Stavoka+EUROVIA, kterým se zvyšuje cena díla o 176.965,56 Kč bez
DPH. Termín dokončení díla se nemění.
N: Zastupitelstvo bere na vědomí uzavřené dodatky č. 1 a 2.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se zdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 4)
Obec Borovnice odeslala výzvu k podání nabídky na realizaci TDI na akci Vodovod
Borovnice v souladu s interní směrnicí o zadávání zakázek malého rozsahu. Jediným
kritériem byla nabídková cena. Dle předpokládané ceny patří zakázka do druhé kategorie nad
250000 Kč bez DPH.
Nabídku předložila firma ERV s.r.o. a firma MK Profi Hradec Králové s.r.o. Pořadí nabídek
dle nabídkové ceny je následující:
1. Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. s nabídkovou cenou 180000 Kč
bez DPH
2. MK Profi Hradec Králové s.r.o. s nabídkovou cenou 247000 Kč bez
DPH
Dle kritéria – nejnižší nabídkové ceny doporučuje komise uzavření smlouvy o dílo se
společností Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.
N: Zastupitelstvo schvaluje výsledek poptávkového řízení na akci Výkon TDI, koord. BOZP
a ZVA na akci Vodovod Borovnice I. A II. Etapa. Zastupitelstvo schvaluje uzavření
smlouvy o dílo na Výkon TDI, BOOZ a ZVA na akci Vodovod Borovnice I. A II. Etapa
s firmou Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. v celkové ceně 180000 Kč bez DPH a pověřuje
starostu obce jejím podpisem.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se zdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 5)
Změna vyhlášky č. 4/2012 a to v:
Čl. 4
Sazba poplatku
(2) Skutečné náklady roku 2014 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily:
256506 Kč a byly rozúčtovány takto:
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Náklady 256506 děleno 447 (447 počet osob dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky) = 574 Kč. Z této
částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 250 Kč.“
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 6 hlasy. Nikdo se zdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 6)
Opravy bytového fondu. Jedná se především o opravy elektroinstalace v bytech, kde doposud
nebyla provedena. Byt pana Kvirence, byt paní Čápové, byt Šejblových. Počátkem roku
budou vyhotoveny nabídky na realizaci a bude proveden výběr zhotovitele. U pana Kvirence
se jedná ještě o rekonstrukci koupelny. Další opravy se budou týkat komínů a to v čp. 224 a
138, které máme uvedeny v závadách od kominíka. Další větší investice, která nás čeká je
rekonstrukce přívodu el. Energie pro čp. 16.
Jedná se o běžnou údržbu bytů.
N: Zastupitelstvo bere na vědomí plán oprav v bytovém fondu.
Ú: Zajistit nabídky na realizaci.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se zdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
Ad 7)
Stejně jako v minulém roce je zde žádost MK v Trutnově o příspěvek ve výši 2000 kč na
výměnný fond.
N: Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 2000 Kč Městské knihovně
v Trutnově na pořízení výměnného knižního fondu.
H: Návrh usnesení byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 8)
Diskuse:
• V obci se rozmáhá vandalismus, nestálo by zato popřemýšlet nad svícením veřejného
osvětlení o víkendech po celou noc?
o Veřejné osvětlení nezabrání vandalům v ničení majetku, navíc by to znamenalo
zvýšené náklady na elektrickou energii.
o Úkol: --o Termín: --o Zodpovídá: --•

V obecním domě čp. 16 se rozmáhá porušování domovního klidu a ničení obecního
majetku a nikdo s tím nic nedělá.
o Situace je v čp. 16 víceméně stálá. Neustálé napadání nájemníků mezi sebou je
na téměř denním pořádku. Obec provede kontrolu bytů v rámci inventur a dále
bude vyhotoven domovní řád se kterým budou všichni nájemníci písemně
seznámeni.
o Úkol: Vyhotovit pro obecní domy domovní řád.
o Termín: 31.1.2015
o Zodpovídá: starosta obce, místostarosta obce
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•

Pokud se bavíme o šetření nestálo by za to zavést 14 denní svoz komunálního odpadu.
Obec by tím jistě ušetřila peníze.
o V době, kdy stále více třídíme a jsme nuceni třídit je skutečně komunálního
odpadu méně. Zvážíme to a vyčíslíme.
o Úkol: Prověřit a vypočítat úsporu prostředků při zavedení 14-denního svozu.
o Termín: 31.1.2015
o Zodpovídá: starosta

K bodu 9)
Závěr: Příští zasedání zastupitelstva obce se bude konat v únoru 2015.
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Počet stran zápisu 5
Počet stran usnesení 1

Ostatní přílohy 6
Květa Štilcová v.r.
Miroslav Pilař v.r.
Zapsal dne 12.12.2014
Ing. Josef Bušák v.r.
starosta obce
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Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

12.12.2014

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Rozpočet obce na rok 2014 jako deficitní s příjmy ve výši 30 382 260 Kč a výdaji ve
výši 48 502 600 Kč, členěný v odvětvovém třídění rozpočtové skladby. Deficit
hospodaření ve výši 18 120 340 Kč bude kryt úvěrem od KB a.s., úvěrem od SFŽP a
přebytkem hospodaření z minulých let.
2. Uzavření Dodatku č. 3 smlouvy o dílo se zhotovitelem Společnost Borovnice
Stavoka+EUROVIA, kterým se zvyšuje cena díla o 176.965,56 Kč bez DPH. Termín
dokončení díla se nemění.
3. Výsledek poptávkového řízení na akci Výkon TDI, koord. BOZP a ZVA na akci
Vodovod Borovnice I. A II. Etapa. Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o dílo
na Výkon TDI, BOOZ a ZVA na akci Vodovod Borovnice I. A II. Etapa s firmou
Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. v celkové ceně 180000 Kč bez DPH a pověřuje
starostu obce jejím podpisem.
4. 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.
5. Poskytnutí příspěvku ve výši 2000 Kč Městské knihovně v Trutnově na pořízení
výměnného knižního fondu.

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Uzavřené dodatky č. 1 a 2 smlouvy o dílo se společností Stavoka+Eurovia.
2. Plán oprav v bytovém fondu v roce 2015.

Obecní zastupitelstvo ukládá:
o Úkol: Oznámit příspěvkové organizaci termíny čerpání příspěvku.
o Termín: do 31.1.2015
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
o Úkol: Zajistit nabídky na realizaci oprav bytového fondu – rekonstrukce
elektrorozvodů.
o Termín: Do 31.1.2015
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák, Pavel Votoček
o Úkol: Vyhotovit domovní řád pro bytové domy v majetku obce
o Termín: Do 31.1.2015
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák, Pavel Votoček
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o Úkol: Spočítat možnou úsporu při zavedení 14-ti denního svozu.
o Termín: Do 31.1.2015
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák, Pavel Votoček
Pavel Votoček v.r.
místostarosta
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Ing. Josef Bušák v.r.
starosta obce
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