Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

28.4.2017

Přítomní členové zastupitelstva:

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

Omluveni:

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

Úvod
Plán obnovy vodovodů a kanalizací
Zřízení účtu u Komerční banky a.s.
Rekonstrukce veřejného osvětlení a rozhlasu
Opravy místních komunikací
Změna zabezpečení železničního přejezdu u čp. 145
Diskuse
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.
Stav Obecních financí k 28.4.2017
Pokladna
17465
Pokladna HČ
11526
Běžný účet
1458353,57
Běžný účet ČNB
2034,75
Běžný účet HČ
460492,92
65651,41
Běžný účet FRB
Účet sbírka ČSOB 48245
Úvěr
8100000
Půjčka SFŽP
3426301,09
Celkem

2.063.768,65

K bodu 2)
Základním právním předpisem pro vypracování PFO je zákon č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon
o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZVaK“).
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V ustanovení § 8 odst. 11 ZVaK se uvádí, že: „Vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinen
zpracovat a realizovat plán obnovy vodovodů a kanalizací, a to na dobu nejméně 10
kalendářních let. Obsah plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací včetně pravidel
pro jeho zpracování stanoví prováděcí předpis.“
Výše zmíněným prováděcím předpisem ZVaK je vyhláška Ministerstva zemědělství
č. 428/2001 Sb., v platném znění, jejímž ustanovením § 13 je stanoveno následující:
„Obsahem Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací je vymezení infrastrukturního
majetku ve členění podle vybraných údajů majetkové evidence s reprodukční pořizovací
cenou, vyhodnocení stavu majetku vyjádřené v % opotřebení, výpočet teoretické doby
akumulace finančních prostředků, roční potřeba finančních prostředků a její krytí a doklady o
čerpání vytvořených finančních prostředků včetně faktur nebo jejich kopií. Zpracování se
provádí podle přílohy 18 vyhlášky. Každá provedená aktualizace je součástí původního
plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací.“
Dále viz příloha.

N: Zastupitelstvo schvaluje PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODU
KANALIZACE V MAJETKU OBCE BOROVNICE.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.

A

K bodu 3)
Pro prostředky na obnovu je vhodné mít zřízen účet, na kterém se budou prostředky
shromažďovat. S ohledem na úvěrové podmínky musíme zřídit účet u KB a.s. Učet bude
zřízen jako spořící.
N: Zastupitelstvo schvaluje zřízení účtu u Komerční banky a.s. pro zasílání prostředků na
obnovu vodovodu a kanalizace v obci.
Ú: Zřídit účet u KB a.s.. T: do 30.6.2017
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 4)
Obec vyhlásila zakázku malého rozsahu na rekonstrukci veřejného osvětlení I. a II. etapa a na
rekonstrukci veřejného rozhlasu. Na základě směrnice o zadávání veřejných zakázek,
provedla komise vyhodnocení a vybrala uchazeče, který nabídl nejnižší cenu. Tímto
uchazečem byla firma Elektros s.r.o. Martinice. S touto firmou zároveň byla uzavřena
smlouva o dílo. Dle této smlouvy by měla být ukončena rekonstrukce včetně předání do
30.9.2017. Za tyto rekonstrukce obec zaplatí celkem 929151 Kč včetně DPH.
Na rekonstrukci veřejného osvětlení zároveň obec získala dotaci z Dotačního fondu
Královéhradeckého kraje ve výši 464500 Kč , maximálně však 49,99% z celkových
podpořitelných výdajů.
N: Zastupitelstvo bere na vědomí výsledky výběrového řízení na Rekonstrukci veřejného
osvětlení I. a II. etapa a na Rekonstrukci veřejného rozhlasu a uzavření příslušných smluv
o dílo s vítězným uchazečem.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
N: Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu
Královéhradeckého kraje č. 17POV02-0034.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
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K bodu 5)
Po zimním období bude provedena oprava výtluků na obecních komunikacích, zároveň budou
během května zpracován plán obnovy místních komunikací, jehož hlavním cílem bude
převedení části komunikací na bezprašné.
N: Zastupitelstvo bere na vědomí.
Ú: zpracovat plán obnovy komunikací a pasport komunikací. T: do 30.6.2017
K bodu 6)
ČD zahájily projekční práce na změně zabezpečení přejezdu u čp. 145, kde budou vyměněny
závory za nové světelné výstražné zařízení. Maximální nápravové zatížení je zde stanoveno
na 10 t.
N: Zastupitelstvo nemá k návrhu připomínek.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 7)
Diskuse:
Při výstavbě vodovodu a kanalizace byly poškozeny geodetické mezníky na některých
pozemcích. Bude je někdo obnovovat?
o Obnovu mezníků jsme již zadali a měla by proběhnout v následujících týdnech
o Úkol:-o Termín: -o Zodpovídá: -K bodu 8)
Závěr: Příští zasedání zastupitelstva obce se bude konat v květnu 2017.
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Počet stran zápisu 3
Počet stran usnesení 1
Ostatní přílohy 24
Hana Votočková v.r.
Karel Novák v.r.
Zapsal dne 28.4.2017
Ing. Josef Bušák
starosta obce
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Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

28. 4. 2017

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace v majetku obce Borovnice.
2. Zřízení účtu u Komerční banky a.s. pro zasílání prostředků na obnovu vodovodu a
kanalizace v obci.
3. Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č.
17POV02-0034.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Výsledky výběrového řízení na Rekonstrukci veřejného osvětlení I. a II. etapa a na
Rekonstrukci veřejného rozhlasu a uzavření příslušných smluv o dílo s vítězným
uchazečem.
2. Provedení nezbytných oprav výtluků na obecních komunikacích.
Obecní zastupitelstvo ukládá:
o Úkol: Zřídit účet u KB a.s. pro prostředky na obnovu VaK
o Termín: do 30.6.2017
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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