Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

24.11.2017

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. 4
3) Změny rozpočtu na rok 2017 č. 5
4) Navýšení ceny za likvidaci odpadu pro rok 2018
5) Dotace na výměnný fond pro Knihovnu s regionálními funkcemi v Trutnově
6) Vodné a stočné pro rok 2018
7) Novela zákona o odměnách zastupitelů
8) Výstavba větrného mlýna
9) Smlouva o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce a.s.
10) Diskuse
11) 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 24.11.2017
Pokladna
35627
Pokladna HČ
13124
Běžný účet
1456161
Běžný účet ČNB
349938
Běžný účet HČ
525188
Běžný účet FRB
117283
Účet sbírka ČSOB 62419
Úvěr
7750000
Půjčka SFŽP
3218773
Celkem

2.559.740 Kč
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K bodu 2)
Návrh rozpočtových změn č. 4 rozpočtu na rok 2017
OddílPopis
Částka v Kč
paragraf
Příjmy
3611-2141
Úroky FRB
+6500
3612-2111
BH- služby
+15000
6310-2141
Úroky FRB – oprava položky
-4000
6330-4134
Převod z ČNB
+215000
Výdaje
6330-5345
Převod prostředků z ČNB
+215000
3111-5336
Oprava položky
-107000
3111-5331
Oprava položky
+107000
3612-5139
BH-materiál na opravy
+5400
3612-5154
BH-elektřina
+16300
3612-5171
BH-oprava položky
-21750
3631-5171
VO-opravy (+rozhlas)
+120000
3745-5171
Péče o vzhled obce-oprava zastávky
+1140
6171-5163
ČMS-poplatky bankám, pojištění
+2000
6171-5168
ČMS-servisní poplatky PC
+9000
6171-5171
ČMS-opravy
+1000
6171-5901
ČMS-rezerva
-115590
N: Zastupitelstvo schvaluje změny rozpočtu č. 4 rozpočtu obce na rok 2017.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 3)
Oddílparagraf
Příjmy
1112
1340
1511
4122
4111
3632-2111
6330-4134
3612-2111
Výdaje
6330-5345
6114-5021
6114-5175
6114.5173
1031-5011
1031-5021
2141-5154
2141-5169
2310-5169

Popis

Částka v Kč

Daň z příjmu OSVČ
Poplatky za odpad
Daň z nemovitostí
Dotace KÚ-ošetření památného stromu
Dotace-volby
Nájemné za hroby
Převod prostředků z ČNB
BH-služby

+3000
+2766
+4000
+48000
+18467
+3000
+345000
+5000

Převod prostředků z ČNB
Odměny volby
Občerstvení volby
Cestovné volby
Oprava položky
Oprava položky
Elektřina obchod čp. 224
Čištění komína
Pitná voda služby

+345000
+9371
+864
+586
-14000
+14000
+200
+500
+7000
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2321-5169
ČOV-služby
+8367
3111-5331
MŠ- vyrovnání roky 2016, zařízení
+44721
3612-5154
BH-elektřina zálohy
+7000
3612-5159
BH-topný olej
+82800
3745-5011
VZ-plat
-85490
3745-5021
VZ-brigádníci
+7814
3745-5031
VZ-SP
-26000
3745-5032
VZ-ZP
-9000
3745-5169
VZ-služby
+28500
6171-5163
ČMS-pojištění
+2000
3612-5169
BH-nákup služeb
+5000
N: Zastupitelstvo schvaluje změny rozpočtu č. 5 rozpočtu obce na rok 2017.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 4)
Pro rok 2018 dochází k navýšení ceny svozu a odstranění SKO o cca 3 %. Toto navrhované
zvýšení však ještě vychází z předpokladu úpravy některých svozových tras. Cílem těchto
úprav svozových tras je snaha o optimalizaci svozu odpadů a tím docílit co možná nejmenší
navýšení ceny za svozové služby.
Navýšení ceny za svoz separovaných odpadů činí cca 4,1 % a dále zavedení recyklačního
poplatku u komodity plast, ve výši 490,- Kč/t.
U samostatné přepravy odpadů (kontejnerovými vozidly) dojde jen k mírnému zvýšení ceny
za km, případně manipulaci.
Ceny za pronájmy odpadových nádob a kontejnerů zůstávají ve stejné výši jako doposud.
Hlavními důvody pro tyto navrhované úpravy ceny jsou:
- Ukončení provozu skládky v Křovicích v pololetí příštího roku. Následně bude nutné
odpady v prostoru této skládky překládat a odvážet na jiné zařízení k jejich odstranění.
- Zohlednění růstu mzdových nákladů jako důsledek vývoje na trhu práce v našem regionu
(velmi nízká nezaměstnanost v regionu, nabídky pracovních míst od společností a firem z
odvětví automotiv), dále v důsledku opětovného navyšování minimální mzdy a další dopad do
ceny má nařízení vlády ČR o navýšení odměn pracujícím vězňům, které vstoupí v platnost od
1. 4. 2018.
- V případě separovaných odpadů, tedy zejména plastů, má rozhodující význam zhoršující se
odbyt pro některé druhy vytříděných plastů a jejich klesající výkupní ceny. Zde je hlavním
důvodem rozhodnutí Číny nepřijímat některé odpady, mezi které bohužel patří i značná část
plastů z obcí.
Výše uvedený návrh úpravy ceny nezahrnuje žádné případné navýšení poplatků stanovených
zákonem. Vycházíme z výše poplatků dle stávajícího zákona (tj. 500,- Kč/t). V případě, že
uvedený zákon bude novelizován s účinností někdy v průběhu roku 2018 nebo vstoupí v
platnost nový zákon o odpadech, bude nutné provést novou kalkulaci a úpravu cen za
poskytované služby.
N: Zastupitelstvo bere na vědomí podmínky dodatku ke smlouvě s firmou Marius Pedersen
a.s. Zastupitelstvo schvaluje zavedení 14-ti denního svozu komunálních odpadů po celý rok
od 1.1.2018 a pověřuje starostu obce uzavřením příslušného dodatku s firmou Marius
Pedersen a.s.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 5)
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Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově požádala Obec Borovnici o poskytnutí
dotace ve výši 2000 Kč na zakoupení knih do výměnných fondů.
N: Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace ve výši 2000 Kč pro Městskou knihovnu
v Trutnově a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace a pověřuje
starostu obce jejím podpisem.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 6)
Kalkulace na vodné a stočné pro rok 2018. U Vodného v kalkulaci vychází ponechání
původní ceny tj. 19 Kč bez DPH za 1 m3. U stočného počítáme s navýšením na 23,14 Kč bez
DPH za 1 m3 vypuštěné vody. Kalkulace bude ještě upravena s ohledem na skutečnost roku
2017 a definitivně schválena na příštím zasedání zastupitelstva.
N: Zastupitelstvo bere na vědomí informace o kalkulaci na vodné a stočné.
K bodu 7)
Od 1.1.2018 vstupuje v platnost nařízení vlády č. 318/2017 Sb. o výši odměn členů
zastupitelstev územních samosprávných celků.
Odměny zastupitelů včetně starosty a místostarosty jsou v souladu s tímto nařízením vlády.
Zároveň vstupuje v platnost novela zákona o obcích.
N: Zastupitelstvo bere na vědomí informace o změnách zákonů č. 128/2000 Sb. a nařízení
vlády č. 318/2017 Sb..
Ú: Vypracovat návrh stanovení náhrady paušální částkou dle §71 odst. 3. Zodpovídá:
starosta, místostarosta. Termín: do 28.12.2017
K bodu 8)
Jak zde bylo již několikráte projednáváno. Obec v souvislosti s realizací větrného mlýna
potřebuje dokončit funkční část , která by se dala postavit. Tato část bude dle rozpočtu stát
204239 Kč. Část práce ve výši 33988 Kč ze sbírky je již hotová. Zbývá dokončit zbytek
pevné dubové části. Realizaci by provedl mistr sekernický pan František Mikyška. Postavena
by byla na jaře příštího roku. Akce je rozpočtována ve schváleném rozpočtu.
N: Zastupitelstvo schvaluje realizaci pevné dubové části větrného mlýna a pověřuje starostu
obce podpisem smlouvy o dílo s panem Františkem Mikyškou.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 9)
ČEZ Distribuce a.s. v rámci rekonstrukce NN č. IP-12-2008094/2 p.č. 459/1 RD Špatný
podaly žádost o zřízení věcného břemene – služebnosti na p.p.č. 1527/1 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., č. IP-12-2008094/2
podle energetického zákona na p.p.č. 1527/1 za jednorázovou úplatu 1000 Kč +21%DPH.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 10)
Diskuse:
Již několikrát jsme zde diskutovali nad tématem příkopů a propustků a stále se nic neděje.
Příkopy jsou plné, propustky ucpané.
o O tomto problému víme a budeme urgovat jeho vyřešení.
o Úkol: Zajistit řešení vyčištění příkopů a propustků v obci
o Termín: 28.12.2017
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o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák, Pavel Votoček
Jak vypadá situace kolem železničního mostu v dolní části vesnice, stále se s ním nic neděje a
jarní tání může situaci ještě zhoršit.
o Poškození základů mostu bylo nahlášeno telefonicky na ČD do Staré Paky.
Kde nám bylo řečeno, že o situací ví od pochůzkářů a budou ji řešit.
o Úkol: Zajistit písemné stanovisko ČD k poškození mostu a termín řešení.
o Termín: do konce ledna 2018
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák, Pavel Votoček

K bodu 15)
Závěr: Příští zasedání zastupitelstva obce se bude konat 28. prosince 2017.
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Počet stran zápisu 5
Počet stran usnesení 1
Ostatní přílohy 24
Květa Štilcová v.r.
Karel Novák v.r.
Zapsal dne 24.11.2017
Ing. Josef Bušák v.r.
starosta obce
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Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

24. 11. 2017

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Změny rozpočtu č. 4 rozpočtu obce na rok 2017.
2. Změny rozpočtu č. 5 rozpočtu obce na rok 2017
3. Zavedení 14-ti denního svozu komunálních odpadů po celý rok od 1.1.2018 a pověřuje
starostu obce uzavřením příslušného dodatku s firmou Marius Pedersen a.s.
4. Poskytnutí dotace ve výši 2000 Kč pro Městskou knihovnu v Trutnově a schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace a pověřuje starostu obce jejím
podpisem.
5. Realizaci pevné dubové části větrného mlýna a pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy o dílo s panem Františkem Mikyškou.
6. Zřízení služebnosti pro ČEZ Distribuce a.s., č. IP-12-2008094/2 podle energetického
zákona na p.p.č. 1527/1 za jednorázovou úplatu 1000 Kč +21%DPH.
7. H: Návrh byl schválen 7 hl Realizaci napojení obecního objektu čp. 138 na vodovod a
kanalizaci.
8. Opravu dveří v čp. 1.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Informace o kalkulaci na vodné a stočné.
2. Informace o změnách zákonů č. 128/2000 Sb. a nařízení vlády č. 318/2017 Sb.
Obecní zastupitelstvo ukládá:
o Úkol: Vypracovat návrh stanovení náhrady paušální částkou dle §71 odst. 3.
o Termín: do 28. 12. 2017
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák, Pavel Votoček
o Úkol: Zajistit řešení vyčištění příkopů a propustků v obci
o Termín: do 28. 12. 2017
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák, Pavel Votoček
o Úkol: Zajistit písemné stanovisko ČD k poškození mostu a termín řešení.
o Termín: do konce ledna 2018
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák, Pavel Votoček

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

Strana 6

