Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

18.3.2016

Přítomní členové zastupitelstva:

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

Omluveni:
Ostatní přítomní: viz prezenční listina přítomných
Program:
1) Úvod
2) Schválení půjček z FRB
3) Zrušení bodu č. 6 usnesení ze dne 29.12.2015
4) Opravy komunikací
5) Rozšíření kanalizace a vodovodu.
6) Stanovení odpovědného zástupce pro provozování vodovodu
7) Geoportál obce
8) Projekt přeshraniční spolupráce
9) Oslava Dne vítězství
10) Změna bodu č. 5 usnesení ze dne 5.2.2016
11) Zřízení bankovního účtu u Poštovní spořitelny
12) Diskuse
13) 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 18.3.2016
Pokladna
50063
-5339
Pokladna HČ
Běžný účet
205951
Běžný účet ČNB
358362
Běžný účet HČ
294900
Běžný účet FRB
154023
Účet sbírka ČSOB 34135
Úvěr
8750000
Půjčka SFŽP
3945121
Celkem

1.092.095 Kč

BOR-TR/0280/2016
BOR-TR/0280/2016

Strana 1

K bodu 2)
Komise posoudila žádosti o poskytnutí půjček z FRB a doporučila poskytnout půjčky všem
žadatelům a to v plné výši. Celkem tedy 370000 Kč. Všichni žadatelé splnili podmínky pro
poskytnutí půjčky. Disponibilní prostředky na účtu FRB jsou ve výši 154000 Kč. Aby bylo
možné půjčky poskytnout, bude nutné navýšení účtu FRB. Obec má v současné době půjčenu
částku 100000 Kč, která bude do fondu vrácena.
N: Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí půjčky z FRB ve výši 80000 Kč Monice Stránské,
80000 Kč Pavlu Votočkovi, 50000 Kč Martinu Kühnelovi, 160000 Kč Miroslavu
Klepáčkovi. Zastupitelstvo schvaluje dočasné navýšení fondu o 120000 Kč.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 3)
Zastupitelstvo na svém zasedání dne 29.12.2015 schválilo bod č. 6 usnesení, kterým
reagovalo na situaci v mateřské škole. Na základě upozornění Krajského úřadu na nesoulad se
zákonem bude nutné toto usnesení zrušit.
N: Zastupitelstvo ruší bod č. 6 usnesení ze dne 29.12.2015.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 4)
Na základě žádosti o zprovoznění komunikace na obecní parcele č. 1527/1 bude nutné opravit
komunikaci v ploše zhruba 300 m2 při šířce 4 m a to odebráním stávajícího krytu a položením
spodní vrstvy kameniva. Předběžný odhad nákladů zhruba 70000 Kč. Po zimním období bude
nutné opravit povrch komunikací a to především těch, které byly zasaženy stavbou vodovodu
a kanalizace. Předpokládané náklady 50000 Kč. V rozpočtu je na opravy vyčleněno 200 tis.
Kč.
N: Zastupitelstvo schvaluje provedení opravy části komunikace na p.p.č. 1527/1 o ploše 300
m2 a provedení opravy ostatních komunikací v obci. Pověřuje starostu obce uzavřením
příslušných objednávek na provedení oprav.
Ú: Do konce března poptat dodavatele stavebních prací na opravy komunikací a uzavřít
příslušné objednávky dle směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 5)
V současné době je stále na stavebním úřadě projekt rozšíření vodovodu a kanalizace
v Borovnici. Tento projekt řeší připojení nových lokalit a převedení částí společných přípojek
na kanalizační řad. Abychom mohli tento projekt realizovat, bude nutné na něj získat finanční
prostředky a to opět formou dotace. Protože se jedná o menší rozpočet řádově do 3 mil. Kč.
Mohli bychom podat žádost o dotaci na Královéhradecký kraj. Výše dotace je 80%.
N: Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci na rozšíření kanalizace v obci na
Královéhradecký kraj.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 6)
Stejně jako jsme před půl rokem projednávali provozování kanalizace, máme teď v souvislosti
s provozováním vodovodu stejný úkol a to pro potřebné povolení k provozování od Krajského
úřadu získat odpovědného zástupce. Zde byla stejně jako v případě kanalizace kontaktována
firma VODA CZ Service s.r.o. Cena za tuto službu je 1000 Kč měsíčně. Dále budeme
potřebovat vypracovat provozní řád vodovodu, jeho cena je do 25 000 kč.
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N: Zastupitelstvo schvaluje zajištění odpovědného zástupce pro provozování vodovodu
firmou Voda CZ Service s.r.o. v ceně 1000 Kč měsíčně a vypracování provozního řádu
vodovodu také firmou Voda CZ Service s.r.o.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 7)
Vzhledem na velké množství grafických informací, které má v současné době Obec
k dispozici by bylo vhodné tyto informace sdílet online prostřednictvím mapového
informačního systému. Tento systém slouží ke spojení na jednom místě zobrazených
územních plánů, studií, inženýrských sítí a pasporty. Cena provozu systému je cca 6000 Kč
ročně.
N: Zastupitelstvo schvaluje pořízení online mapového informačního systému Geosense.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 8)
Projekt přeshraniční spolupráce „Od mouky ke chlebu“ do něhož se kromě polského partnera
zapojilo i Město Hronov, které je vedoucím partnerem projektu, získal 14.3.2016 od
hodnotícího orgánu stanovisko, že je po dopracování vhodný k přípravě a předložení v rámci
Programu přeshraniční spolupráce.
Termín pro předkládání žádostí je stanoven na 10.5.2016.
N: Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o postupu v projektu přeshraniční spolupráce.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 9)
V loňském roce jsme z důvodu výstavby vodovodu a kanalizace nerealizovali oslavy Dne
vítězství. V letošním roce bychom mohli s touto naší tradiční akcí spojenou s ohňostrojem
opět pokračovat. Na realizaci akce byla vždy vyčleněna částka do 20000 Kč.
N: Zastupitelstvo schvaluje realizaci oslav Dne vítězství 8.5.2016 v celkové ceně do 20000
Kč.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 10)
Paní Monika Špatná požádala obec o změnu kupujícího a to na jejího otce Františka
Špatného.
N: Zastupitelstvo schvaluje změnu usnesení č. 5 ze dne 5.2.2016 a to následující: Prodej
p.p.č. 260 o výměře 154 m2 za cenu 20 Kč za 1 m2 panu Františku Špatnému.
Zastupitelstvo schvaluje změnu usnesení č. 5 ze dne 13.11.2015 a to následující: Prodej
p.p.č. 259/2 o výměře 2244 m2 za cenu 20 Kč za 1 m2 panu Františku Špatnému.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 11)
Pro zajištění sbírky na zvon do Borovnického kostela bude nutné založit sbírkové konto.
Navrhuji zřídit účet u Poštovní spořitelny a.s.
N: Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení účtu pro sbírku u Poštovní spořitelny a.s.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 12)
Diskuse:
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Přihláška do soutěže Vesnice roku. Ano, ne?
o Účast v soutěži by zvedla prestiž obce, předpokládané náklady by činily 2000
Kč
o Úkol: Přihlásit naši obec do soutěže vesnice roku
o Termín: 19.4.2016
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák, Pavel Votoček
U lesa směr čistecká hůra se objevila skládka skla.
o Černé skládky se nám začaly objevovat na několika místech. V příštích dnech
provedeme jejich úklid
o Úkol: Provést úklid černých skládek.
o Termín: 15.4.2016
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák

K bodu 13)
Závěr: Příští zasedání zastupitelstva obce se bude konat v 29. 4.2016.
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Počet stran zápisu 4
Počet stran usnesení 1
Ostatní přílohy 7
Květa Štilcová v.r.
Karel Novák v.r.
Zapsal dne 18.3.2016
Ing. Josef Bušák v.r.
starosta obce
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Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

18. 3. 2016

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Poskytnutí půjčky z FRB ve výši 80000 Kč Monice Stránské, 80000 Kč Pavlu
Votočkovi, 50000 Kč Martinu Kühnelovi, 160000 Kč Miroslavu Klepáčkovi.
2. Dočasné navýšení fondu o 120000 Kč.
3. Ruší bod č. 6 usnesení ze dne 29.12.2015
4. Provedení opravy části komunikace na p.p.č. 1527/1 o ploše 300 m2 a provedení
opravy ostatních komunikací v obci. Pověřuje starostu obce uzavřením příslušných
objednávek na provedení oprav.
5. Podání žádosti o dotaci na rozšíření kanalizace v obci na Královéhradecký kraj.
6. Zajištění odpovědného zástupce pro provozování vodovodu firmou Voda CZ Service
s.r.o. v ceně 1000 Kč měsíčně a vypracování provozního řádu vodovodu také firmou
Voda CZ Service s.r.o.
7. Pořízení online mapového informačního systému Geosense.
8. Realizaci oslav Dne vítězství 8.5.2016 v celkové ceně do 20000 Kč.
9. Změnu usnesení č. 5 ze dne 5.2.2016 a to následující: Prodej p.p.č. 260 o výměře 154
m2 za cenu 20 Kč za 1 m2 panu Františku Špatnému.
10. Změnu usnesení č. 5 ze dne 13.11.2015 a to následující: Prodej p.p.č. 259/2 o výměře
2244 m2 za cenu 20 Kč za 1 m2 panu Františku Špatnému.
11. Zřízení účtu pro sbírku u Poštovní spořitelny a.s.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Zprávu o postupu v projektu přeshraniční spolupráce.
Obecní zastupitelstvo ukládá:
o Úkol: Poptat dodavatele stavebních prací na opravy komunikací a uzavřít
příslušné objednávky dle směrnice o zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu.
o Termín: 31.3.2016
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
o Úkol: Přihlásit obec do soutěže Vesnice roku.
o Termín: 20.4.2016
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák, Pavel Votoček
o Úkol: Provést úklid černých skládek.
o Termín: 15.4.2016
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
Pavel Votoček v.r.
místostarosta
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Ing. Josef Bušák v.r.
starosta obce

Strana 5

