Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

15.9.2017

Přítomní členové zastupitelstva:

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

Omluveni:

Ostatní přítomní: viz prezenční listina přítomných
Program:
1) Úvod
2) Změny rozpočtu na rok 2017 č. 3
3) Rozšíření kanalizace na p.p.č. 1527/1
4) Smlouva s ČEZ Distribuce a.s.
5) Informace k MŠ Borovnice
6) Vyhlášení inventarizace
7) Příprava rozpočtu na rok 2018
8) Pořízení obecní vlajky
9) Dotace na úpravu památného stromu
10) Připojení čp. 138 na vodovod a kanalizaci
11) Oprava dveří v čp. 1
12) Diskuse
13) 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 15.9.2017
Pokladna
8215
Pokladna HČ
12647
Běžný účet
2463396
Běžný účet ČNB
178845
Běžný účet HČ
508691
Běžný účet FRB
98962
Účet sbírka ČSOB 55526
Úvěr
7850000
Půjčka SFŽP
3322537
Celkem

3.326 282
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K bodu 2)
Návrh rozpočtových změn č. 3 rozpočtu na rok 2017
Oddílparagraf
Příjmy
1511
4122
3612-2111
6310-2141
6330-4134
1381
Výdaje
3319-5021
3319-5169
2310-5169
2310-5363
2321-5363
3314-5169
3612-5139
3639-5329
3722-5139
5512-5137
5512-5139
6171-5168
6330-5345
6171-5901
2141-5154
2310-5169
2321-5137
2321-5139
3612-5154
3612-5169
3632-5139
3745-5169
6171-5163
6409-5363

Popis

Částka v Kč

Daň z nemovitostí
Dotace KHK veřejné osvětlení
BH- služby
Úroky
Převod z ČNB
Daň z hazardu

+74800
+464500
+19333
+1572
+1317000
+6000

Odměna kronika
Autobus Borovnice
Voda – služby
Vodovod-POKUTA
Kanalizace – POKUTA
Knihovna – materiál
BH materiál – čp. 138, 16
Členské příspěvky
Odpady - pytle
Požární ochrana – čerpadla
Požární ochrana materiál
ČMS-servis PC
Převod prostředků z ČNB
Rezerva
Elektřina čp. 224
Služby – voda
Přístroj na měření rozpuštěného kyslíku
Materíál ČOV
Elektřina BH
BH služby
Materiál hřbitov
Péče o zeleň – služby
Doplatek pojištění
DPH

+1800
+12250
+4331
+3000
+3000
+150
+13301
+2936
+521
+15629
-15629
+7976
+1317000
+458778
+127
+1000
+16913
+663
+343
+2214
+93
+18900
+4709
+13200

N: Zastupitelstvo schvaluje změny rozpočtu č. 3 rozpočtu obce na rok 2017.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 3)
Nabídka na realizaci vodovodu a kanalizace na p.p.č. 1527/1 od firmy Albrecht s.r.o. činí
300000 Kč bez DPH. Jiná nabídka od oslovených firem nedorazila. Realizace by mohla
proběhnout na přelomu září a října. Nejprve je nutné získat souhlas Komerční banky a.s.
s touto investicí. Prostředky na akci budou získány z přebytku hospodaření aktuálního roku.
N: Zastupitelstvo schvaluje zadání zakázky na výstavbu vodovodu a kanalizace na p.p.č.
1527/1 firmě Albrecht s.r.o. a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo.
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H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 4)
ČEZ Distribuce a.s. chce uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene –služebnosti č. IV-122015492/VB/02 o umístění kabelu NN v pozemcích p.p.č. 1527/1, v K.ú. Borovnice u Staré
Paky, které jsou ve vlastnictví obce za úplatu 1000 Kč. Jedná o přípojku NN pro nově
budovaný dům.
N: Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene –služebnosti č. IV12-2015492/VB/02 o umístění kabelu NN v pozemcích p.p.č. 1527/1 v K.ú. Borovnice u
Staré Paky
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 5)
Obec vyhlásila výběrové řízení na ředitele školy. V minulém týdnu proběhla ve školce
inspekce. Výsledky inspekce budou obci zaslány a zastupitelstvo s nimi bude seznámeno.
N: Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o školce
K bodu 6)
S blížícím se koncem roku je třeba vyhlásit inventarizaci. Při inventarizaci bude nutné se
soustředit především na stav nemovitostí, aby bylo možné zařadit opravy do plánu oprav.
N: Zastupitelstvo schvaluje vyhlášení inventarizace.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 7)
Při přípravě rozpočtu bude nutné do rozpočtu promítnout především náklady spojené
s ukončením činnosti starého a zahájením činnosti nového zastupitelstva. Dále podněty
občanů, MŠ, spolků.
Ú: Získat podněty pro přípravu rozpočtu. Zodpovídá: zastupitelé. Termín: do konce října
2017
K bodu 8)
Obec má zpracován a schválen obecní znak, ale nemá zpracovanou a schválenou obecní
vlajku. Na akcích, kde se obec prezentuje, jsme zaznamenali právě tuto chybějící část
obecních insignií a zastupitelstvo rozhodlo tuto situaci napravit.
N: Zastupitelstvo schvaluje pořízení obecní vlajky.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 9)
Obec získala od Královéhradeckého kraje dotaci na úpravy památného stromu ve výši 48000
Kč, podíl dotace nesmí překročit 70 % celkových nákladů.
N: Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o dotaci na úpravy památného stromu.
K bodu 10)
Připojení bytového domu čp. 138 přijde na 43500 Kč včetně DPH (osazení čerpadla pro
tlakovou kanalizaci, vodovodní přípojka, elektropřípojka. Nabídka je od firmy Albrecht s.r.o.
N: Zastupitelstvo schvaluje Realizaci napojení obecního objektu čp. 138 na vodovod a
kanalizaci.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
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K bodu 11)
U čp. 1 (fara) jsou špatné dveře (přední i zadní vchodové) oprava by stála 45000 Kč. Nabídka
je od firmy René Hybner. Dveřmi uniká velké množství tepla z objektu.
N: Zastupitelstvo schvaluje opravu dveří v čp. 1.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 12)
Diskuse:
Na pátek 22.9. je od 17 hodin naplánována schůzka s Mgr. Berdychovou, kvůli výstavbě
větrného mlýna, bylo by dobré, aby se někdo ze zastupitelů zúčastnil.
o Takto odpoledne by to neměl být problém, zástupce obce na jednání bude.
o Úkol: Zajistit zástupce obce na jednání s Mgr. Berdychovou v Holovousech
o Termín: 22.9.2017 v 17:00 hod.
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák, Pavel Votoček
Jak bylo naloženo s dráty veřejného osvětlení a rozhlasu, které firma demontovala?
o Při řešení této zakázky bylo předmětem i předání materiálu ze starého vedení
do výkupu. Ze získaných peněz bude provedena kompenzace při realizaci.
o Úkol: Zajistit přesné vyčíslení množství sundaných kabelů.
o Termín: do konce října 2017
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák, Pavel Votoček

K bodu 15)
Závěr: Příští zasedání zastupitelstva obce se bude konat v listopadu 2017.
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Počet stran zápisu 4
Počet stran usnesení 1
Ostatní přílohy 40
Květa Štilcová v.r.
Karel Novák v.r.
Zapsal dne 15.9.2017
Ing. Josef Bušák v.r.
starosta obce
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Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

15. 9. 2017

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Změny rozpočtu č. 3 rozpočtu obce na rok 2017.
2. Zadání zakázky na výstavbu vodovodu a kanalizace na p.p.č. 1527/1 firmě Albrecht
s.r.o. a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo.
3. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene –služebnosti č. IV-12-2015492/VB/02 o
umístění kabelu NN v pozemcích p.p.č. 1527/1 v K.ú. Borovnice u Staré Paky
4. Vyhlášení inventarizace.
5. Pořízení obecní vlajky.
6. Realizaci napojení obecního objektu čp. 138 na vodovod a kanalizaci.
7. Opravu dveří v čp. 1.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Informace o školce
2. Informaci o dotaci na úpravy památného stromu.
Obecní zastupitelstvo ukládá:
o Úkol: Zajistit zástupce obce na jednání s Mgr. Berdychovou v Holovousech.
o Termín: do 22.9.2017
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák, Pavel Votoček
o Úkol: Zajistit přesné vyčíslení množství sundaných kabelů.
o Termín: do konce října 2017
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák, Pavel Votoček
o Úkol: Zajistit podněty pro zpracování rozpočtu na rok 2018
o Termín: do konce října 2017
o Zodpovídá: zastupitelé

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