Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

6.5.2016

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)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Úvod
Místní rozhlas
Veřejné osvětlení
Rozšíření kanalizace a vodovodu, výstavba přípojky ČEZ
Strategický plán
Sbírka na zvon
Poskytnutí dotací-darů
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 6.5.2016
Pokladna
32345
Pokladna HČ
2944
180726
Běžný účet
Běžný účet ČNB
306520
Běžný účet HČ
91087
Běžný účet FRB
46032
Účet sbírka ČSOB 33988
Úvěr
8650000
Půjčka SFŽP
3845121
Celkem

693.642 Kč

K bodu 2)
Vzhledem k rekonstrukci sítě NN v obci bude nutné znovu instalovat veřejný rozhlas.
K realizaci jsou možné dva systémy, drátový jako stávající a bezdrátový. Drátový rozhlas je
méně náchylný na poruchy a především údržbu. Bezdrátový rozhlas je moderní systém
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umožňující více možností využití a větší variabilitu. Nevýhodou je větší náročnost na údržbu
zařízení – baterie. Rozpočtová cena drátového rozhlasu je 360000 Kč. Rozpočtová cena
bezdrátového rozhlasu je 480000 Kč. Zastupitelstvo nejprve rozhodovalo o tom, jakou
technologii zvolíme. Na základě hlasování byla zvolena drátová technologie. Dále byla
projednána demontáž rozhlasu a sloupů firmou Elektros s.r.o. Martinice v ceně 40513 Kč
včetně DPH.
N: Zastupitelstvo schvaluje jako technologii pro místní rozhlas drátový 100 V systém.
H: Návrh byl schválen 4 hlasy (3 byly proti a 4 pro), nikdo se nezdržel hlasování.
N: Zastupitelstvo schvaluje demontáž stávajícího rozhlasu firmou Elektros s.r.o. Martinice.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 3)
Vzhledem k rekonstrukci sítě NN v obci bude nutné provést kompletní rekonstrukci sítě
veřejného osvětlení. Akce je rozdělena do dvou etap, které kopírují rekonstrukci sítě NN. I.
etapa od kravína na konec vesnice směrem k Horkám má rozpočtovou cenu 626687 Kč včetně
DPH a II. etapa od kravína na konec vesnice směrem k Borovničce má rozpočtovou cenu
302408 Kč včetně DPH.
Obec v současné době nemá dostatek finančních prostředků, abychom vše zrealizovali.
Nejprve bude nutné provést demontáž veřejného osvětlení a poté bude rozhodnuto, jak
budeme dále postupovat. Demontáž provede firma Elektros s.r.o. Martinice v ceně 58107 Kč
včetně DPH.
N: Zastupitelstvo schvaluje provedení demontáže veřejného osvětlení firmou Elektros s.r.o.
Martinice tak, aby byla provedena v co nejpozdějším termínu.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 4)
Nad paní Jiřičkovou ve spodní části obce se připravuje výstavba rodinného domu. V současné
době se v komunikaci nachází přípojka pro č.p. 186. Vzhledem k tomu, že lokalita je určena
ÚP k zastavění a je možné očekávat další výstavbu, bylo by vhodné zde zrealizovat rozšíření
kanalizace a vodovodu tak, aby bylo možné tyto nemovitosti připojit.
Dále je zde žádost ČEZ o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene- služebnosti
a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-2008094/VB2 na elektropřípojku pro RD.
N: Zastupitelstvo schvaluje rozšíření kanalizace a vodovodu na p.p.č. 1527/1.
Ú: Do 20.5. objednat zhotovení projektové dokumentace.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
N: Zastupitelstvo schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemeneslužebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-2008094/VB2 na elektropřípojku pro
RD na p.p.č. 1527/1
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 5)
Pro čerpání dotací v tomto programovém období je nutností mít zpracovaný Strategický plán.
Cena zpracování je pro obec naší velikostní kategorie 20000 Kč bez DPH.
N: Zastupitelstvo schvaluje pořízení Strategického plánu a pověřuje starostu obce poptáním
dodavatele a uzavření příslušných smluv.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 6)
Zastupitelstvo na přechozích zasedáních projednávalo založení účtu pro Sbírkové konto.
Tento účet byl založen. Zastupitelstvo odsouhlasilo podání oznámení o provedení veřejné
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sbírky na pořízení zvonu sv. Víta. Sbírka bude trvat po dobu 4 let od června 2016 do konce
května 2020.
N: Zastupitelstvo schvaluje konání veřejné sbírky na pořízení zvonu sv. Víta. Délka trvání
sbírky bude od června 2016 do května 2020.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 7)
Vzhledem na velkou administrativní zátěž dotací zastupitelstvo projednalo poskytnutí
příspěvků spolkům formou daru. Dary budou vyplaceny do konce června letošního roku na
základě příslušných darovacích smluv. Zastupitelstvo projednalo následující výši darů:
Klub důchodců Borovnice – 10000 Kč
Fotbalový klub Borovnice – 10000 Kč
SDH Borovnice – 10000 Kč
Spolek Větrák Borovnice – 5000 Kč.
N: Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí následujících darů spolkům v obci. Klub důchodců
Borovnice – 10000 Kč, Fotbalový klub Borovnice – 10000 Kč, SDH Borovnice – 10000 Kč,
Spolek Větrák Borovnice – 5000 Kč.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 8)
Diskuse:
Bude se nějak řešit posekání travních porostů v obci, kde na to majitelé kašlou.
o Těchto pozemků je v Borovnici bohužel několik. Písemně vyzveme majitele,
aby zjednali nápravu.
o Úkol: Vyzvat písemně majitelé nepokosených pozemků k jejich údržbě.
o Termín: 30.6.2016
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák, Pavel Votoček
Po prořezání keřů a stromů pod el. vedením zde zůstalo spousta větví, které nikdo neuklidil,
co se s tím bude dělat?
o Větve měla firma provádějící prořez seštěpkovat.
o Úkol: Vyzvat firmu provádějící práce pod el. vedením k úklidu větví.
o Termín: 31.5.2016
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák

K bodu 9)
Závěr: Příští zasedání zastupitelstva obce se bude konat v 24. 6.2016.
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Počet stran zápisu 4
Počet stran usnesení 1
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Ostatní přílohy 11
Květa Štilcová v.r.
Karel Novák v.r.
Zapsal dne 6.5.2016
Ing. Josef Bušák
starosta obce
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Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

6. 5. 2016

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1.
2.
3.
4.
5.

Jako technologii pro místní rozhlas drátový 100 V systém.
Demontáž stávajícího rozhlasu firmou Elektros s.r.o. Martinice.
Demontáž stávajícího veřejného osvětlení firmou Elektros s.r.o. Martinice.
Rozšíření kanalizace a vodovodu na p.p.č. 1527/1
Uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene- služebnosti a smlouvu o právu
provést stavbu č. IP-12-2008094/VB2 na elektropřípojku na p.p.č. 1527/1 pro RD
6. Pořízení Strategického plánu a pověřuje starostu obce poptáním dodavatele a uzavření
příslušných smluv.
7. Konání veřejné sbírky na pořízení zvonu sv. Víta. Délka trvání sbírky bude od června
2016 do května 2020.
8. poskytnutí následujících darů spolkům v obci. Klub důchodců Borovnice – 10000 Kč,
Fotbalový klub Borovnice – 10000 Kč, SDH Borovnice – 10000 Kč, Spolek Větrák
Borovnice – 5000 Kč.

Obecní zastupitelstvo ukládá:
o Úkol: Zajistit zhotovení projektové dokumentace na rozšíření vodovodu a
kanalizace na p.p.č. 1527/1
o Termín: 20.5.2016
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
o Úkol: Vyzvat písemně majitelé nepokosených pozemků k jejich údržbě.
o Termín: 30.6.2016
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák, Pavel Votoček
o Úkol: Vyzvat firmu provádějící práce pod el. vedením k úklidu větví.
o Termín: 31.5.2016
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák

Pavel Votoček v.r.
místostarosta
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starosta obce
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