Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

11.11.2016

Přítomní členové zastupitelstva:

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

Omluveni:

Ostatní přítomní: viz prezenční listina přítomných
Program:
1) Úvod
2) Rozpočtové změny
3) Darovací smlouva na nemovitost
4) Dotace – POV KHK, SFŽP
5) Návrh rozpočtu na rok 2017
6) Věcná břemena
7) Kulturní akce do konce roku
8) Vyhlášení inventarizace.
9) Diskuse
10) Závěr
K bodu 1)
Konstatuji, že počet přítomných zastupitelů je 6, zasedání je tedy usnášeníschopné.
Jako ověřovatele zápisu navrhuji pana Karla Nováka 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.
Stav Obecních financí k 11.11.2016
Pokladna
19659
Pokladna HČ
33890
Běžný účet
123288
815905
Běžný účet ČNB
Běžný účet HČ
192543
Běžný účet FRB
19053
Účet sbírka ČSOB 20412
Úvěr
8350000
Půjčka SFŽP
3633829
Celkem

1.224.750

K bodu 2)
Návrh rozpočtových změn č. 3 rozpočtu na rok 2016
Oddílparagraf
Příjmy

Popis
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4111
6330-4134
1112

Dotace na volby
Převod finančních prostředků na vlastních účtech
Daň z příjmů fyzických osob SVČ

+21000
+85000
+90000

Výdaje
6115-5021
Odměny volby
+10200
6115-5173
Cestovné volby
+586
6115-5175
Občerstvení volby
+840
6115-5179
Ostatní výdaje volby
+9374
3611-5660
Půjčky z FRB
+90000
6330-5349
Převod na vlastních účtech
+85000
N: Zastupitelstvo schvaluje změny rozpočtu č. 3 rozpočtu obce na rok 2016.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
Návrh rozpočtových změn č.4 rozpočtu na rok 2016
Oddílparagraf
Příjmy
4122
6330-5341
6330-4131

Popis

Částka v Kč

Dotace na les
Převod finančních prostředků na vlastních účtech
Převod finančních prostředků na vlastních účtech

+23571
+23571
+150000

Výdaje
2212-5171
Oprava položky
+142000
2212-5169
Oprava položky
-142000
2310-5154
Energie – vodovod
+20000
2310-5171
Opravy –vodovod
+35000
2321-5139
Materiál ČOV
+10000
6171-5163
ČMS pojištění
+10000
6171-5154
ČMS elektřina
+25000
6171-5169
ČMS nákup služeb (revize, energ. Štítky)
+50000
N: Zastupitelstvo schvaluje změny rozpočtu č. 4 rozpočtu obce na rok 2016.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 3)
Pan Vladimír Říha se rozhodl darovat nemovitost čp. 1 včetně st. P. č. 29 a p.p.č. 73/2,
p.p.č.74, p.p.č. 75 Obci Borovnice. Jedinou podmínkou je závazek obdarovaného, že
v případě prodeje nemovitosti do 10 let od nabytí uhradí formou peněžitého daru 50 %
odhadní ceny Římskokatolické farnosti Pecka.
N: Zastupitelstvo schvaluje uzavření darovací smlouvy s panem Vladimírem Říhou na
nemovitost čp. 1 včetně st.p.č. 29, dále na p.p.č. 73/2,. p.p.č. 74, p.p.č. 75, kterou se
předmětné nemovitosti darují obci, a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 4)
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém zasedání dne 12.9.2016 schválilo dotační
programy v rámci POV na rok 2017. Programy nelze kombinovat. Pro nás se jedná o
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rekonstrukci veřejného osvětlení a rekonstrukci veřejného rozhlasu. Maximální výše dotace je
500000 Kč a až 50% z uznatelných nákladů. Termín realizace je od 1.1.2017 do 30.11.2017.
N: Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci z POV KHK z dotačního programu
17POV02 na rekonstrukci veřejného osvětlení v obci.
Ú: Zpracovat žádost o dotaci včetně příloh a podat ho. T: 12.12.2016
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
SFŽP v rámci OPŽP vyhlásil 41. výzvu na Podporovaná aktivita 3.2.1: Výstavba a
modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů
V rámci podporované aktivity bude možno podporovat projekty zaměřené na:
 Výstavbu/modernizaci (s navýšením kapacity) sběrných dvorů. Do hodnocení projektu
budou započítáni trvale žijící obyvatelé, kteří nemají možnost využít služby jiného sběrného
dvora, a kteří jsou zároveň z obcí vzdálených do 15 km. U projektů typů sběrných dvorů je
vždy zajištěno minimálně shromažďování papíru, skla, plastů, kovů, objemného odpadu,
nebezpečných složek KO, prostor pro místo zpětného odběru elektrických a elektronických
zařízení. V rámci projektu lze pořídit i technologie, které zjednodušují nakládání s odpady
(např. lis, štěpkovač, drtič, nakladač či manipulátor přiměřeného výkonu). Traktory jsou
neuznatelným nákladem. Žadatel musí doložit písemný souhlas obce o zapojení do projektu,
což bude také uvedeno v analýze potenciálu produkce odpadů.
Realizace projektu v případě přidělení dotace je do konce roku 2023. Výše dotace je 85 %
uznatelných nákladů. Výše alokace je 1,85 mld Kč.
Obec by se pokusila získat následující techniku:
1,4 mil. bez DPH
Nakladač
Nosiš
200 tis. bez DPH
Štěpkovač
70 tis. bez DPH
3x5m³BIO
á 50 000,-bez DPH
Vlastní náklady obce by činily 328 tis. Kč.
Technika by sloužila především na úklid biodpadu v obci. Realizaci žádosti by zařídila firma
KONCEDO s.r.o., Chelčického 733/28, 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ. Termín uzávěrky je
30.11.2016.
N: Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci z OPŽP z prioritní osy 3, investiční
priority 1, SC 3.2, na techniku pro zjednodušení nakládání s odpady. Realizací žádosti
pověřuje firmu KONCEDO s.r.o.
Ú: Zpracovat podklady o dotaci včetně příloh a podat ho. T: 30.11.2016
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 5)
Rozpočet státu byl sestaven, proto bude možné připravit návrh rozpočtu na rok 2017. Hlavním
výdajem v příštím roce bude oprava veřejného osvětlení a rozhlasu. Dále je nutné rozhodnout,
zda obec zaměstná pracovníka na práce po obci nebo to bude řešit objednávkou ad
soukromníků.
Pokud obec získá dotaci z přeshraniční spolupráce, bude se v roce 2017 ještě realizovat
projekt výstavby větrného mlýna.
U: Zpracovat a zveřejnit návrh rozpočtu obce na rok 2017. T:do 30.11.2016
K bodu 6)
Manželé Pavolkovi v rámci realizace Kanalizační přípojky podal žádost o zřízení služebnosti
vedení inženýrské sítě na p.p.č. 797/8 za úplatu a to 500 Kč.
N: Zastupitelstvo schvaluje zřízení služebnosti vedení inženýrské sítě na p.p.č. 797/8 ve
prospěch Aleny a Milana Pavolkových, Borovnice č. 77 za jednorázovou úplatu 500 Kč.
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H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
ČEZ Distribuce a.s. v rámci rekonstrukce NN p.č. 1399/7 Minařík podaly žádost o zřízení
věcného břemene – služebnosti na p.p.č. 218/2 a p.p.č. 1457/2 v k.ú. Borovnice u Staré Paky
za účelem umístění kabelového vedení za úplatu 1000 Kč + 21% DPH.
N: Zastupitelstvo schvaluje zřízení služebnosti pro ČEZ Distribuce a.s. podle energetického
zákona na p.p.č. 281/2 a p.p.č. 1457/2 za jednorázovou úplatu 1000 Kč +21%DPH.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
Obec bude muset vyřešit věcná břemena na vodovod a kanalizaci. Abychom je mohli
zrealizovat, budeme potřebovat zajistit geometrické plány. Z tohoto důvodu by, bylo vhodné
poptat nabídky od geodetických firem na realizaci.
Ú: Poptat geodetické firmy na zhotovení GP na věcná břemena – vodovod, kanalizace. T:
do 31.12.2016
K bodu 7)
Vzhledem k tomu, že v současné době nemáme funkční veřejné osvětlení, nebude se
v letošním roce konat tradiční rozsvěcení vánočního stromu. 25.11.2016 od 18 hodin se bude
v restauraci u Myšáka konat divadelní představení Záskok divadelního spolku Lipany. 24.12.
se bude od 16 hodin konat v kostele půlnoční mše. Výtěžek ze sbírky bude použit na pořízení
zvonu. 28.12.2016 od 17 hodin se pak bude v místním kostele konat vánoční koncert.
N: Zastupitelstvo bere na vědomí kulturní akce do konce roku 2016
K bodu 8)
S blížícím se koncem roku bude nutné připravit a provést inventarizaci.
Ú: Provést inventarizaci k 31.12.2016
K bodu 9)
Diskuse:
Příkopy a propustky u silnice nejsou v pořádku.
o Tento stav bohužel přetrvává. Bude třeba tuto věc řešit se SÚS
o Úkol: Podat písemný podnět na SÚS KHK na stav propustků a příkopů v obci.
o Termín: 16.12.2016
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák, Pavel Votoček
Zastávka u kostela je ve špatném stavu, bylo by potřeba ji opravit.
o Vandalové zde poničili boční polykarbonát, své zde udělal také náraz
nákladního auta se dřevem.
o Úkol: Provést opravu zastávky u kostela
o Termín: 31.12.2016
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
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K bodu 9)
Závěr: Příští zasedání zastupitelstva obce se bude konat v prosinci 2016.
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Počet stran zápisu 5
Počet stran usnesení 2

Ostatní přílohy 17
Květa Štilcová v.r.
Karel Novák v.r.
Zapsal dne 11.11.2016
Ing. Josef Bušák
starosta obce
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Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

11. 11. 2016

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Změny rozpočtu č. 3 rozpočtu obce na rok 2016.
2. Změny rozpočtu č. 4 rozpočtu obce na rok 2016
3. Uzavření darovací smlouvy s panem Vladimírem Říhou na nemovitost čp. 1 včetně
st.p.č. 29, dále na p.p.č. 73/2, p.p.č. 74, p.p.č. 75, kterou se předmětné nemovitosti
darují obci a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
4. Podání žádosti o dotaci z POV KHK z dotačního programu 17POV02 na rekonstrukci
veřejného osvětlení v obci.
5. Podání žádosti o dotaci z OPŽP z prioritní osy 3, investiční priority 1, SC 3.2, na
techniku pro zjednodušení nakládání s odpady. Realizací žádosti pověřuje firmu
KONCEDO s.r.o.
6. Zřízení služebnosti vedení inženýrské sítě na p.p.č. 797/8 ve prospěch Aleny a Milana
Pavolkových, Borovnice č. 77 za jednorázovou úplatu 500 Kč.
7. Zřízení služebnosti pro ČEZ Distribuce a.s. podle energetického zákona na p.p.č.
281/2 a p.p.č. 1457/2 za jednorázovou úplatu 1000 Kč +21% DPH.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Kulturní akce do konce roku 2016
Obecní zastupitelstvo ukládá:
o Úkol: Zpracovat žádost o dotaci z POV KHK
o Termín: do 12.12.2016
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
Úkol: Zpracovat podklady do žádosti o dotaci ze SFŽP na techniku
o Termín: 30.11.2016
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
o

o Úkol: Poptat geodetické firmy na zhotovení GP věcných břemen na vodovod a
kanalizaci
o Termín: 31.12.2016
o Zodpovídá: In. Josef Bušák, Pavel Votoček
o Úkol: Zveřejnit návrh rozpočtu na rok 2017
o Termín: 2.12.2016
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák, Pavel Votoček
o Úkol: Provést inventarizaci k 31.12.2016
o Termín: 30.1.2017
o Zodpovídá: zastupitelé, účetní
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o Úkol: Podat písemný podnět na SÚS KHK na stav propustků a příkopů v obci.
o Termín: 16.12.2016
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák, Pavel Votoček
o Úkol: Provést opravu zastávky u kostela
o Termín: 31.12.2016
o Zodpovídá: In. Josef Bušák

Pavel Votoček v.r.
místostarosta
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Ing. Josef Bušák v.r.
starosta obce
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