Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

28.7.2015

Přítomní členové zastupitelstva:

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

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

Úvod
Dotace z MZe na vodovod
Jednací řízení bez uveřejnění – veřejné části kanalizačních přípojek
Dodatek č. 5 SOD Stavoka+Eurovia
Dodatek č. 6 SOD Stavoka+Eurovia
Podpora výstavby přípojek
Přeshraniční spolupráce Euroregion Glacensis
Diskuse
Závěr

K bodu 1)
Konstatuji, že počet přítomných zastupitelů je 7 zasedání je tedy usnášeníschopné.
Jako ověřovatele zápisu navrhuji pana Karla Nováka a paní Květu Štilcovou.
H: Návrh byl schválen 7 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 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 1)
Stav Obecních financí k 28.7.2015
Pokladna
33781
Pokladna HČ
6918
Běžný účet
426030
Běžný účet ČNB
3502672
Běžný účet HČ
1670222
Běžný účet FRB
246091
Účet sbírka ČSOB 34730
Celkem

5.920.444 Kč

K bodu 2)
Obec obdržela registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí podpory na akci Vodovod Borovnice
I. a II. etapa. Celkové uznatelné náklady činí 12078000 Kč, dotace činí 7851000 Kč.
Ukončení realizace do 30.4.2016. Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce
do 31.10.2016.
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N: Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o registraci akce a o vydání rozhodnutí o
poskytnutí dotace na akci Vodovod I. a II. etapa
K bodu 3)
Mgr. Trkal zpracoval zadávací dokumentaci k provedení jednacího řízení bez uveřejnění na
využití opčního práva ze smlouvy o dílo se sdružením firem Stavoka+Eurovia na zhotovení
veřejných částí kanalizačních přípojek. Jednací řízení by se mělo uskutečnit v co nejkratší
době.
N: Zastupitelstvo schvaluje zadávací podmínky pro jednací řízení bez uveřejnění na plnění
opčního práva na zhotovení veřejných částí kanalizačních přípojek.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 4)
Na základě změnového listu č. 5, který byl odsouhlasen SFŽP a který řeší především změnu
zatřídění zemin při výkopových pracích v okolí kostela a školy na stoce S mezi šachtami Š60
až Š67. Navýšená cena činí 1.275.279 Kč bez DPH. Tato částka je součástí uznatelných
nákladů.
N: Zastupitelstvo schvaluje uzavření dodatku č.5 smlouvy o dílo na akci „Splašková
kanalizace a ČOV“, kterým se navyšuje cena díla o 1.275.279 Kč a pověřuje starostu obce
jeho podpisem.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 5)
Na základě rozporu mezi zněním smlouvy o dílo na zhotovení splaškové kanalizace a ČOV a
přiloženým rozpočtem je nutné smluvně ošetřit provedení zkušebního provozu v délce trvání
12 měsíců ze strany zhotovitele. SOD totiž končí 30.7.2015. Z tohoto důvodu je předložen
dodatek č. 6 Smlouvy o dílo na akci „Splašková kanalizace a ČOV“, který tuto situaci řeší.
N: Zastupitelstvo schvaluje uzavření dodatku č.6 smlouvy o dílo na akci „Splašková
kanalizace a ČOV“, kterým se nenavyšuje cena díla a pověřuje starostu obce jeho
podpisem.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 6)
Obec má v současné době k dispozici fond rozvoje bydlení na základě vyhlášky č. 1/2007
jako 7 bod podpory je uvedeno vybudování COV… bylo by vhodné tento bod doplnit o text
vybudování vodovodní a kanalizační přípojky. V souvislosti s trhem pak snížit úrokovou
sazbu na 2% u všech položek. Vzhledem k tomu, že v současné době nevíme, jak na tom
budeme s finančními prostředky, tak bude nutné vše připravit na příští zasedání zastupitelstva.
K bodu 7)
V projektu výstavby větrného mlýna jsme v současné době ve fázi přípravy s partnerem
z Polské Kudowy Zdroje. Vzhledem k tomu, že projekty přeshraniční spolupráce mají nutnost
předfinancování, dostalo se nám v tomto projektu podpory ze strany Královéhradeckého
kraje. Bylo provedeno první setkání v Kudowě Zdroji, kterého se zúčastnil p. Chvojka. 31.8.
proběhne podobné setkání v Borovnici.
N: Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o přípravě projektu na výstavbu větrného mlýna
formou přeshraniční spolupráce.
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K bodu 8)
Diskuse:
• Při pokládce asfaltu došlo u čp. 202 k navýšení vrstvy asfaltu o cca 12 cm. Pokud najede
nákladní automobil na krajnici hrozí její utržení a převrácení vozidla na dům. Bude se
toto nějak řešit.
o
o
o
o

Tuto záležitost prověříme a budeme ji řešit na kontrolním dnu ve čtvrtek.
Úkol: Připomínkovat možnost utržení krajnice u čp. 202 na kontrolním dnu.
Termín: trvalý
Zodpovídá: starosta obce

K bodu 9)
Závěr: Příští zasedání zastupitelstva obce se bude konat v 28. srpna 2015.
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Počet stran zápisu 3
Počet stran usnesení 1
Ostatní přílohy 104
Květa Štilcová v.r.
Karel Novák v.r.
Zapsal dne 28.7.2015
Ing. Josef Bušák
starosta obce
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Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

28.7.2015

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Zadávací podmínky pro jednací řízení bez uveřejnění na plnění opčního práva na
zhotovení veřejných částí kanalizačních přípojek.
2. Uzavření dodatku č.5 smlouvy o dílo na akci „Splašková kanalizace a ČOV“, kterým
se navyšuje cena díla o 1.275.279 Kč a pověřuje starostu obce jeho podpisem
3. Uzavření dodatku č.6 smlouvy o dílo na akci „Splašková kanalizace a ČOV“, kterým
se nenavyšuje cena díla a pověřuje starostu obce jeho podpisem.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Informaci o registraci akce a o vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci
Vodovod I. a II. etapa
2. Zprávu o přípravě projektu na výstavbu větrného mlýna formou přeshraniční
spolupráce.
Obecní zastupitelstvo ukládá:
o Úkol: Připomínkovat možnost utržení krajnice u čp. 202 na kontrolním dnu.
o Termín: 30.7.2015
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
Pavel Votoček v.r.
místostarosta
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Ing. Josef Bušák v.r.
starosta obce
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