Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

29.12.2015

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) Rozpočtové změny č. 8
3) Rozpočet na rok 2016
4) Rozpočtový výhled 2017-2020
5) Územní plán Borovnice
6) Vyhlášení výběrového řízení na ředitelku MŠ
7) Prodej majetku, zástavní právo
8) Výše poplatku za komunální odpad.
9) Výše vodného a stočného pro rok 2016
10) Realizace projektu Od mouky ke chlebu
11) Diskuse
12) Závěr
K bodu 1)
Konstatuji, že počet přítomných zastupitelů je 6 zasedání je tedy usnášeníschopné.
Jako ověřovatele zápisu navrhuji pana Karla Nováka a paní Hanu Votočkovou.
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 29.12.2015
Pokladna
52004
Pokladna HČ
46980
Běžný účet
372613
Běžný účet ČNB
53117
Běžný účet HČ
91113
Běžný účet FRB
151951
Účet sbírka ČSOB 34270
Úvěr
8900000
Půjčka SFŽP
3945121
Celkem

802.048 Kč

K bodu 2)
Návrh rozpočtových změn č. 8:
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Oddílparagraf
Příjmy
4116
4116
4116
6330-4131
4116
4116
4116
4116
4116
4116
Výdaje
3639-5011
3639-5011
3639-5011
3639-5011
3639-5031
3639-5031
3639-5031
3639-5031
3639-5032
3639-5032
3639-5032
3639-5032

Popis

Částka v Kč

Dotace les MZe
Dotace UP české prostředky
Dotace ÚP EU prostředky
Převod finančních prostředků z HČ
Dotace ÚP změna poměru EU-ČR
Dotace ÚP změna poměru EU-ČR
Dotace ÚP změna poměru EU-ČR
Dotace ÚP změna poměru EU-ČR
Dotace ÚP změna poměru EU-ČR
Dotace ÚP změna poměru EU-ČR

32760
6509,36
30433,64
1500000
1943,13
-1943,13
-31400
31400
-5543
5543

VPP-české prostředky
VPP-české prostředky
VPP-evrop. Prostředky
VPP-evrop. Prostředky
VPP-SP české prostředky
VPP-SP české prostředky
VPP-SP evrop. prostředky
VPP-SP evrop. prostředky
VPP-ZP české prostředky
VPP-ZP české prostředky
VPP-ZP evrop. prostředky
VPP-ZP evrop. prostředky

-4136
4136
-23433
23433
-1034
1034
-5858
5858
-373
373
-2109
2109

Rozpočtové změny se týkají především dotace ÚP její proúčtování a změny účelových znaků.
N: Zastupitelstvo schvaluje změny rozpočtu č. 8.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 3)
Návrh rozpočtu na rok 2016 byl projednán ve finančním výboru dne 27.11.2015. Návrh
rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce včetně elektronické úřední desky umožňující dálkový
přístup od 14.12.2015 do 29.12.2015. Rozpočet je sestaven rámcově dle rozpočtového
výhledu na roky 2014 - 2018 schváleným zastupitelstvem 22.11.2013 s ohledem na závazky
plynoucí z úvěrů a půjček, které byly upřesněny a s ohledem na provozování pořízené
infrastruktury, které nebylo ve výhledu zohledněno. Oproti rozpočtovému výhledu byly
upraveny a doplněny některé výdajové položky a také byly upraveny příjmové položky.
Na výdajové stránce se jedná o položku silnice (navýšeno o 235 tis.), pitná voda (navýšeno o
200 tis.), čištění odpadních vod (navýšeno o 260 tis.), Odměny zastupitelům (sníženo o 270
tis), činnost místní správy (sníženo o 190 tis.)
Na příjmové stránce byly upraveny příjmy v souladu s vyhláškou MF ČR a to daňové příjmy
(navýšeno o 1 mil. Kč)
Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný s příjmy ve výši 5 663 410 Kč a výdaji ve výši 5 663
410 Kč.
Při rozpravě byla rozčleněna rozpočtová rezerva ve výši 198630 Kč přerozdělena na jiné
výdajové položky především na veřejné osvětlení (120 tis.), elektrickou energii požární
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ochrana (39 tis. – ATS stanice), platy a odvody zaměstnanců na pitnou vodu (39,6 tis.).
Celková výše rozpočtu se neměnila.
V rozpočtu je také koncipován příspěvek zřízené příspěvkové organizaci Mateřská škola
Borovnice, který činí pro rok 2016 107000 Kč. Příspěvek má následující složení:

Mateřská škola
položka
5136
5137
5139
5154
5155
5161
5167
5169
5163

Text
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
5000
8000
9000
25000
20000
500
1000
30500
8000

107000
Příspěvek bude PO MŠ Borovnice poskytnut jednorázově k 30.6.2016.
N: Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce na rok 2016 jako vyrovnaný s příjmy ve výši
5 663 410 Kč a výdaji ve výši 5 663 410 Kč, členěný v odvětvovém třídění rozpočtové
skladby.
Ú: Oznámit příspěvkové organizaci termíny čerpání příspěvku. T: do 31.1.2016
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
CELKEM

K bodu 4)
Návrh rozpočtového výhledu na roky 2017 - 2020 byl projednán ve finančním výboru dne
27.11.2015. Návrh rozpočtového výhledu byl zveřejněn na úřední desce včetně elektronické
úřední desky umožňující dálkový přístup od 14.12.2015 do 29.12.2015. Návrh rozpočtového
výhledu doplňuje rozpočtový výhled na roky 2014 - 2018 schváleným zastupitelstvem
22.11.2013, který nahrazuje. Rozpočtový výhled vychází z predikce daňových příjmů a
především zohledňuje provozování infrastruktury po nákladové a příjmové stránce a splácení
úvěru a půjčky včetně příslušenství.
Příjmová a výdajová stránka rozpočtu je koncipována jako vyrovnaná.
N: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtový výhled na roky 2017 – 2020.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 5)
Pořizovatel územního plánu dokončil činnosti spojené s pořizováním územního plánu a předal
ho zastupitelstvu obce ke schválení a jeho vydání. Tím je ukončeno několikaleté období jeho
pořizování.
N: Zastupitelstvo
1.
ověřuje,
že Územní plán Borovnice není v rozporu s politikou územního
rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů
a se stanoviskem krajského úřadu,
2.
vydává, Územní plán Borovnice, za použití § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 13 a přílohy č. 7
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
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K bodu 6)
Obec Borovnice vyhlašuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 166
odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů konkursní řízení na obsazení
pracovního místa ředitele/ky Mateřské školy v Borovnici s nástupem od 1.6.2016 a s
předpokládanou dobou výkonu činnosti ředitele na období 3 let.
N: Zastupitelstvo schvaluje vyhlášení konkursní řízení na obsazení pracovního místa
ředitele/ky Mateřské školy v Borovnici s nástupem od 1.6.2016.
Ú: Provést konkursní řízení v zákonem stanovených lhůtách. Z:starosta obce
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 7)
Pan Ing. Daniel Minařík žádá obec o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě –
vodovodní přípojky na p.p.č. 1457/2 ze studny na p.p.č. 218/1. Dále zde je smlouva o právu
provést stavbu elektropřípojky a smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene.
N: Zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě –
vodovodní přípojka na pozemku p.p.č. 1457/1 s Ing. Danielem Minaříkem a pověřuje
starostu obce jeho podpisem.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
Martina Tlustá, Borovnice č. 130 podala žádost o odkup pozemku p.p.č.434/5 o výměře 409
m2. Jedná se o starou cestu bez napojení na ostatní komunikace. Prodejem nedojde ke stížení
dopravní obslužnosti.
N: Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje pozemkové parcely č. 434/5 o výměře 409 m2.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
Monika Špatná Borovnice č. 75 podala žádost o odkup pozemku p.p.č. 260 o výměře 154 m2.
N: Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje p.p.č. 260 o výměře 154 m2.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 8)
Změna vyhlášky č. 4/2012 a to v:
Čl. 4
Sazba poplatku
(2) Skutečné náklady roku 2015 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily:
268972 Kč a byly rozúčtovány takto:
Náklady 268972 děleno 447 (447 počet osob dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky) = 602 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.
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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 nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 9)
Z kalkulací odsouhlasených SFŽP vychází výše stočného pro rok 2016 ve výši 19,5 Kč bez
DPH za 1 m3. Z kalkulace pro poskytnutí dotace na vodovod a s ohledem na výši nákladů
vychází kalkulace vodného pro rok 2016 ve výši 19 Kč bez DPH za 1m3. Celkem tedy vodné
a stočné 38,5 bez DPH, tedy 44 Kč s DPH za 1 m3. K ceně vodného bude nutné přičíst
pronájem vodoměru ve výši 30 Kč bez DPH měsíčně.
N: Zastupitelstvo schvaluje pro rok 2016 výši stočného za 1 m3 odpadní vody 19,5 Kč bez
DPH a výši vodného za 1 m3 odebrané vody 19 Kč bez DPH. Splatnost bude řešena dle
příslušné smlouvy mezi odběratelem (občanem) a dodavatelem (obcí).
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu č. 10)
Před vánoci se konala poslední letošní schůzka v našem přeshraničním projektu, do něhož
byly nově začleněny i aktivity Města Hronov, které se stalo vedoucím členem. Byla
zformulována konstrukce projektu včetně finanční náročnosti. Vlastní zpracování by
realizovala Regional Development Agency z Rychnova nad Kněžnou. Cena za realizaci je pro
Borovnici rozdělena na následující etapy:
1. Formování projektového záměru 10000 Kč
2. Zpracování stručného projektového záměru 30000 Kč
3. Zpracování žádosti včetně všech příloh 45000 Kč
4. Výběrové řízení na dodavatele 25000 Kč
5. Ekonomicko-administrativní řízení projektu 2,5% z výše dotace
části pro Obec Borovnici (cca 115000 Kč)
Vše v cenách bez DPH.
N: Zastupitelstvo schvaluje uzavřít s firmou Regional Development Agency smlouvu na
pracování projektu přeshraniční spolupráce a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
H: Návrh byl schválen 4 hlasy. Pavel Votoček a Karel Novák se zdrželi hlasování, nikdo
nebyl proti.
K bodu č. 11)
Diskuse:
• Kdy poteče voda ve vodovodním potrubí
o V současné době je prováděn proplach potrubí. Zprovoznění bude pro
zásobování užitkovou vodou v lednu 2016.
o Úkol: o Termín: o Zodpovídá: -
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K bodu 12)
Závěr: Příští zasedání zastupitelstva obce se bude konat v únoru 2016.
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Počet stran zápisu 6
Počet stran usnesení 2
Ostatní přílohy 12
Hana Votočková v.r.
Karel Novák v.r.
Zapsal dne 29.12.2015
Ing. Josef Bušák
starosta obce
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Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

29. 12. 2015

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Změny rozpočtu č. 8 na rok 2015.
2. Rozpočet obce na rok 2016 jako vyrovnaný s příjmy ve výši 5 663 410 Kč a výdaji ve
výši 5 663 410 Kč, členěný v odvětvovém třídění rozpočtové skladby.
3. Rozpočtový výhled na roky 2017 – 2020.
4. Ověřuje,
že Územní plán Borovnice není v rozporu s politikou územního
rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených
orgánů a se stanoviskem krajského úřadu,
5. Vydává, Územní plán Borovnice, za použití § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 13 a přílohy
č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
6. Vyhlášení konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky Mateřské školy v
Borovnici s nástupem od 1.6.2016 s funkčním obdobím na 3 roky.
7. Uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě – vodovodní přípojka na
pozemku p.p.č. 1457/1 s Ing. Danielem Minaříkem a pověřuje starostu obce jeho
podpisem.
8. Záměr prodeje pozemkové parcely č. 434/5 o výměře 409 m2 v k.ú. Borovnice u Staré
Paky.
9. Záměr prodeje p.p.č. 260 o výměře 154 m2 v k.ú. Borovnice u Staré Paky.
10. 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.
11. Pro rok 2016 výši stočného za 1 m3 odpadní vody 19,5 Kč bez DPH a výši vodného
za 1 m3 odebrané vody 19 Kč bez DPH. Splatnost bude řešena dle příslušné smlouvy
mezi odběratelem (občanem) a dodavatelem (obcí).
12. Uzavřít s firmou Regional Development Agency smlouvu na zpracování projektu
přeshraniční spolupráce a pověřuje starostu obce jejím podpisem.

Obecní zastupitelstvo ukládá:
o Úkol: : Oznámit příspěvkové organizaci termín čerpání příspěvku z rozpočtu
obce.
o Termín: 31.1.2016
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
o Úkol: : Provést konkursní řízení v zákonem stanovených lhůtách.
o Termín: 29.2.2016
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
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o Úkol: : Stanovit termín pro zahájení sbírky a zabezpečit podklady pro podání
žádosti
o Termín: 22.1.2016
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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