Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

3.3.2017

Přítomní členové zastupitelstva:

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

Omluveni:

Ostatní přítomní: viz prezenční listina přítomných
Program:
1) Úvod
2) Smlouva Česká pošta
3) Dary spolkům a dalším institucím
4) Smlouva ČEZ
5) Nákup vozidla
6) Smlouva na likvidaci biodpadu
7) Připojení se k projektu nákupu kompostérů
8) Snížení nájmu v prodejnách
9) Oslavy Dne vítězství
10) Směna pozemků
11) Diskuse
12) Závěr
K bodu 1)
Konstatuji, že počet přítomných zastupitelů je 5, zasedání je tedy usnášeníschopné.
Jako ověřovatele zápisu navrhuji pana Karla Nováka a paní Květu Štilcovou
H: Návrh byl schválen 5 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 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
Stav Obecních financí k 3.3.2017
Pokladna
23776
Pokladna HČ
13363
Běžný účet
187242
Běžný účet ČNB
1076957
Běžný účet HČ
439950
Běžný účet FRB
49575
Účet sbírka ČSOB 44812
Úvěr
8150000
Půjčka SFŽP
3530065
Celkem

1.835.675
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K bodu 2)
Česká pošta s.p. přechází u Partnerů na novou formu spolupráce, která přináší větší míru
samostatnosti, více obchodních možností, větší odměny a také s tím spojené povinnosti.
N: Zastupitelstvo schvaluje novou Smlouvu o zajištění služeb pro Českou poštou s.p.
s platností od 1.7.2017 týkající se provozu Pošty Partner v Borovnici.
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 3)
Ve schváleném rozpočtu na rok 2017 je celkem 50 tis. Kč určeno na dary spolkům a dalším
institucím. Stejně jako v minulém roce je zde 10tis. Kč pro Klub důchodců Borovnice, 10 tis.
Kč pro FK Borovnice, 10 tis. Kč pro SDH Borovnice a 10 tis. Kč pro Spolek Větrák. Pokud
zastupitelstvo podpoří nákup vozidla tak se SDH vzdává daru na činnost. Spolek Větrák nemá
v současné době v pořádku registraci spolku. Navrhuji tedy poskytnout dar 10 tis. Kč FK
Borovnice a Klubu důchodců Borovnice.
Další žádostí o poskytnutí daru na opravu varhan je žádost Farnosti Pecka o příspěvek 30000
Kč. S ohledem na naléhavost situace.(v měsíci březnu je třeba uhradit splátku ve výši 15 tis.
Kč varhanáři) navrhuji poskytnout dar ve výši 15000 Kč, který by byl převeden přímo na účet
varhanáře.
V diskusi k návrhu připomínka nesouladu výše daru s ostatními dary pro spolky, dále
připomínka možnosti dotací z rozpočtu kraje na opravu varhan. V případě nepřidělení dotace
by se určitou formou příspěvku zastupitelstvo opět projednávalo.
N: Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí daru ve výši 10000 Kč Klubu důchodců Borovnice,
10000 Kč FK Borovnice.
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
N: Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí daru ve výši 15000 Kč Farnosti Pecka na uhrazení
splátky na opravu varhan ve výši 15000 Kč splátka bude proplacena přímo na účet
varhanáře.
H: O návrhu se nehlasovalo, bude projednáván znovu na příštím zasedání zastupitelstva.
Ú: Sepsat darovací smlouvy. T: do 17.3.2017
K bodu 4)
Na základě předchozí uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí a smlouvě o právu provést
stavbu, předkládá ČEZ Distribuce k odsouhlasení smlouvu o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. IV-12-2014124/2 za úplatu ve výši 1000 Kč. Jedná se o břemeno na
komunikaci p.č. 1456/1, 143/1, 143/2.
N: Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č.
IV-12-2014124/2 za úplatu ve výši 1000 Kč s ČEZ Distribuce a.s.
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
ČEZ Distribuce a.s. žádá o sepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a
smlouvy o právu provést stavbu pro akci Borovnice knn p.č. 457/3 RD Špatný. Jedná se o
umístění kabelu v p.p.č. 1527/1.
N: Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-2015492/VB/002.
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 5)
Obec je v současné době bez vozidla pro JSDHO, minulé vozidlo sloužilo 13 let a stav
karoserie a nosných částí již neumožňoval bezpečný provoz. V rozpočtu obce je připravena
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částka 200000 Kč na nákup jiného vozidla. Specifikace je 9 míst a prostor pro hasičskou
stříkačku PS12, cena do 200000 Kč. Vozidlo bude sloužit pro účely JSDHO, pro SDH – práce
s mládeží a pro zajištění rozvozu po obci – opravy kanalizace, vodovodu.
N: Zastupitelstvo schvaluje zakoupení vozidla pro JSDHO ve specifikaci 9 míst, prostor pro
stříkačku PS12, cena do 200000 Kč a pověřuje starostu a místostarostu obce jeho
zakoupením.
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 6)
Obec má povinnost likvidovat biodpad, který vzniká při údržbě zeleně a zahrad. Tento
bioodpad je mnohdy občany ukládán do popelnic a odvážen na skládku. Tím stoupá množství
směsného odpadu. Obci se nepodařilo uzavřít smlouvu o likvidaci bioodapadu se svazkem
Jilemnicko a tak se obrátila na další subjekty, kteří provozují kompostárny. Jedním z nich je i
Ing. Ladislav Chmelík z Horních Vlčkovic, který nabízí odběr bioodpadu za cenu 10,-Kč za
tunu.
N: Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o odběru biomasy s Ing. Ladislavem
Chmelíkem.
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 7)
Lázeňský mikroregion se zapojil do projektu pořízení kompostérů pro členské obce. Jednalo
by se o likvidaci bioodpadu především z kuchyní, které nelze likvidovat v souladu s předchozí
smlouvou.
N: Zastupitelstvo souhlasí s připojením obce do projektu Lázeňského mikroregionu na
pořízení kompostérů pro domácnosti.
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 8)
S ohledem na situaci, která je v maloobchodě s potravinami, požádal pan Manych o snížení
nájmu v prodejně. Situace v těchto obchodech není dobrá, proto by bylo vhodné snížit nájem
na symbolickou úroveň. 1 Kč za měsíc s tím, že by si nájemce hradil služby – vodné, stočné,
teplo.
N: Zastupitelstvo schvaluje snížení nájemného v prodejnách na 1 Kč měsíčně.
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 9)
Blíží se květen a s ním spojená tradiční akce oslav Dne vítězství, kterou obohatila v loňském
roce pohádková cesta. I v letošním roce bychom chtěli s touto akcí pokračovat. Náklady by
představovali částku 20000 Kč
N: Zastupitelstvo schvaluje pořádání oslav Dne vítězství na fotbalovém hřišti spojené
s pohádkovou cestou a slavnostním ohňostrojem.
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 10)
Směna pozemků I. Podzvičinská majetková s.r.o. a I. Podzvičinská a.s. a Obec Borovnice.
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Jedná se o následující pozemky:
I.Podzvičinská a.s.
p.p.č. 1443
329 m2
I. Podzvičinská majetková s.r.o.
p.p.č. 108/1
6429 m2
p.p.č. 108/2
1391 m2
p.p.č. 109/2
610 m2
p.p.č. 824/1
13084 m2
p.p.č. 824/2
8343 m2
p.p.č. 825/2
4704 m2
p.p.č. 1042/1
3524 m2
p.p.č. 1042/5
2850 m2
p.p.č. 1610
1286 m2

ostatní plocha
orná půda
trvalý travní porost
orná půda
orná půda
trvalý travní porost
trvalý travní porost
orná půda
orná půda
ostatní plocha

Celkem výměra 4,2550 ha
Obec Borovnice
p.p.č. 392
p.p.č. 415
p.p.č. 416
p.p.č. 417
p.p.č. 424/3

3766 m2
35240 m2
2302 m2
15081 m2
3715 m2

trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost

Celkem výměra 6,0104 ha
Rozdíl výměry kompenzuje zařazení převáděných pozemků, které jsou v intravilánu obce.
N: Zastupitelstvo schvaluje zveřejnění záměru směny pozemků s I. Podzvičinskou
majetkovou s.r.o. a I. Podzvičinskou a.s.
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 11)
Diskuse:
Přejezd směrem na Pecku je v pořádku a teď je ve špatném stavu přejezd směrem na Horka.
Bude se s tím něco dělat?
o Přejezd zřejmě utrpěl po letošní zimě, budeme kontaktovat SÚS a SŽDC.
o Úkol: Kontaktovat SÚS a SŽDC ohledně stavu přejezdu směr Borovnice Horka
o Termín: 30.3.2017
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák, Pavel Votoček
Jak vypadá situace ohledně pracovníka v obci.
o V současné době práce v obci vykonává p. Skřivánek. Obec bude vypisovat
výběrové řízení na zaměstnance obce
o Úkol: Vypsat výběrové řízení na zaměstnance obce.
o Termín: 30.3.2017
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
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K bodu 12)
Závěr: Příští zasedání zastupitelstva obce se bude konat v dubnu 2017.
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Počet stran zápisu 5
Počet stran usnesení 2

Ostatní přílohy 37
Květa Štilcová v.r.
Karel Novák v.r.
Zapsal dne 3.3.2017
Ing. Josef Bušák
starosta obce
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Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

3. 3. 2017

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Smlouvu o zajištění služeb pro Českou poštou s.p. s platností od 1.7.2017 týkající se
provozu Pošty Partner v Borovnici.
2. Poskytnutí daru ve výši 10000 Kč Klubu důchodců Borovnice, 10000 Kč FK
Borovnice.
3. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2014124/2 za
úplatu ve výši 1000 Kč s ČEZ Distribuce a.s.
4. Uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti
a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-2015492/VB/002.
5. Zakoupení vozidla pro JSDHO ve specifikaci 9 míst, prostor pro stříkačku PS12, cena
do 200000 Kč a pověřuje starostu a místostarostu obce jeho zakoupením.
6. Uzavření smlouvy o odběru biomasy s Ing. Ladislavem Chmelíkem.
7. Připojení obce do projektu Lázeňského mikroregionu na pořízení kompostérů pro
domácnosti.
8. Snížení nájemného v prodejnách na 1 Kč měsíčně.
9. Pořádání oslav Dne vítězství na fotbalovém hřišti spojené s pohádkovou cestou a
slavnostním ohňostrojem. Zastupitelstvo schvaluje záměr směny pozemků s I.
Podzvičinskou a.s. a s I. Podzvičinskou majetkovou s.r.o. dle následujícího seznamu:
I.Podzvičinská a.s.
p.p.č. 1443
329 m2
ostatní plocha
I. Podzvičinská majetková s.r.o.
6429 m2
orná půda
p.p.č. 108/1
p.p.č. 108/2
1391 m2
trvalý travní porost
p.p.č. 109/2
610 m2
orná půda
13084 m2
orná půda
p.p.č. 824/1
p.p.č. 824/2
8343 m2
trvalý travní porost
p.p.č. 825/2
4704 m2
trvalý travní porost
p.p.č. 1042/1
3524 m2
orná půda
p.p.č. 1042/5
2850 m2
orná půda
1286 m2
ostatní plocha
p.p.č. 1610
Celkem výměra 4,2550 ha
Obec Borovnice
p.p.č. 392
3766 m2
p.p.č. 415
35240 m2
p.p.č. 416
2302 m2
p.p.č. 417
15081 m2
p.p.č. 424/3
3715 m2
Celkem výměra 6,0104 ha
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Obecní zastupitelstvo ukládá:
o Úkol: Sepsat darovací smlouvy se spolky.
o Termín: do 17.3.2017
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
o Úkol: Kontaktovat SÚS a SŽDC ohledně stavu přejezdu směr Borovnice Horka
o Termín: 30.3.2017
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák, Pavel Votoček
o Úkol: Vypsat výběrové řízení na zaměstnance obce.
o Termín: 30.3.2017
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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