Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

17.8.2018

Přítomní členové zastupitelstva:

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

Omluveni:

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

Úvod
Změny rozpočtu na rok 2018 č. 6
Dotace na rok 2018
Opravy ČOV a ATS
Diskuse
Závěr

K bodu 1)
Konstatuji, že počet přítomných zastupitelů je 4 zasedání je tedy usnášeníschopné.
Jako ověřovatele zápisu navrhuji pana Karla Nováka a paní Květu Štilcovou.
H: Návrh byl schválen 4 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 4 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 1)
Stav Obecních financí k 17.8.2018
Pokladna
12981
Pokladna HČ
15269
Běžný účet
1918305
Běžný účet ČNB
312172
Běžný účet HČ
861235
Běžný účet FRB
175450
Účet sbírka zvon ČSOB
104944
Účet sbírka větrák
13855
Účet VAK
111750
Úvěr
7300000
Půjčka SFŽP
2907481
Celkem

3.525.961

K bodu 2)
Návrh rozpočtových změn č. 6 rozpočtu na rok 2018
Oddílparagraf
Příjmy

Popis
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+522000
6330-4134
Převod z ČNB
3612-2111
BH- služby
+150000
Výdaje
6330-5345
Převod z ČNB
+522000
2141-5169
Obchod – služby
+730
2310-5139
Pitná voda – materiál
+150
2310-5362
Pitná voda – správní poplatek
+3500
2321-5362
Kanalizace - Správní poplatek
+3000
2321-6121
Kanalizace
+50000
3319-5021
Odměna kronikář
+3600
3322-5139
Obnova památek – materiál
+500
3612-5154
BH – elektřina
+23800
6171-5137
ČMS – DDHM
+10000
6171-5171
ČMS – opravy
+2500
6171-5163
ČMS – poplatky bance, pojištění
+700
6402-5366
KÚ – vratka ošetření stromu
+19860
6171-6121
ČMS – budovy
-93657
3612-5171
BH – opravy
-47226
2310-6121
Pitná voda – rozšíření
+37543
N: Zastupitelstvo schvaluje změny rozpočtu č. 6 rozpočtu obce na rok 2018.
H: Návrh byl schválen 4 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 3)
Smlouva o poskytnutí dotace z Královéhradeckého kraje na pořízení zvonu ve výši 70000 Kč.
Termín ukončení akce je k 31.12.2018. Vlastní podíl žadatele je minimálně 90000 Kč.
N: Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy a přijetí dotace na pořízení zvonu č. smlouvy
17RGI02-0351 z rozpočtu Královéhradeckého kraje.
H: Návrh byl schválen 4 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
Dotace ze SFŽP na nové vodní zdroje. Maximální výše dotace je 3 mil. Kč, dotační podíl je
80%. V současné době přes SFŽP zkoumáme, zda by šlo tuto dotaci použít na dokončení
vodovodu.
Počátkem října se podávají dotace na lesní techniku, je to pravděpodobně poslední z výzev.
Pokusíme se sepsat projekt. Dotační podíl je 50%. Pro naši výměru je možné pořídit nyní
např. traktor s vyvážečkou. Což je v době problémům s kůrovcovým dřevem velmi vhodné,
navíc by to snížilo manuální pracnost.
N: Zastupitelstvo bere informace o dotacích na vědomí.
K bodu 4)
Na ČOV by bylo vhodné nainstalovat automatický stahovač nečistot z dosazovací nádrže.
Cena 35550 Kč a stahování kalu z uklidňovacího válce 15300 Kč.
Do plánu oprav na příští rok by bylo vhodné zařadit výměnu míchadla v ceně 92300 Kč. To
současné bude mít odpracováno 25000 motohodin a bude za svou životností. Náhrada má
silnější konstrukci a nižší otáčky.
Na ATS by bylo vhodné osadit jednotku pro dálkový odečet HydroLogger H1, která
umožňuje obsluze na dálku monitorovat činnost ATS v ceně 45800 Kč. Zařízení zároveň
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upozorňuje na případné zvláštní stavy – alarmy. Použití jednotky navíc velmi usnadňuje
vyplňování výkazů o spotřebě vody.
N: Opravy na ČOV zařadit do roku 2019, úpravy v ATS provést v letošním roce.
H: Návrh byl schválen 4 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 5)
Diskuse:
Královéhradecký kraj vyzval všechny obce, aby se připojili k akci Stromy republiky, kdy se u
příležitosti 100 let od založení Československa vysazují lípy.
o Nad výsadbou jsme uvažovali již i s naším odborným lesním hospodářem.
Bude nutné vytipovat lokalitu pro výsadbu.
o Úkol: Zajistit vhodnou lokalitu pro výsadbu Stromu republiky.
o Termín: 17.9.2018
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák, Pavel Votoček
Jak je to se stavebním povolením na přípojky vodovodu a kanalizace, proč nejsou povoleny,
lidé tak porušují zákon nejen tím, že vypouští odpadní vody, když nejsou napojeni, ale také
tím, že jsou napojeni nepovolenou stavbou.
o Všechny projekty a to jak na kanalizaci, tak na přípojky se dělali již před
několika léty. Základem bylo vyčlenění společných částí přípojek a jejich
převedení na stoky – projekt rozšíření vodovodu a splaškové kanalizace.
Stavební řízení na toto rozšíření se muselo přerušit z důvodu stížností na
digitalizaci katastru. Z toho důvodu se nepovolily ani přípojky, které na tento
projekt navazují. V současné době bude nutné zajistit vše znovu.
o Úkol: Zajistit dokončení projektu rozšíření vodovodu a kanalizace a přípojek
o Termín: 30.10.2018
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
K bodu 6)
Závěr: Příští zasedání zastupitelstva obce se bude konat v září2018.
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Počet stran zápisu 3
Počet stran usnesení 1

Ostatní přílohy 4
Květa Štilcová v.r.
Karel Novák v.r.
Zapsal dne 17.8.2018
Ing. Josef Bušák v.r.
starosta obce
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Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

17. 8. 2018

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Změny rozpočtu č. 6 rozpočtu obce na rok 2018.
2. Uzavření smlouvy a přijetí dotace na pořízení zvonu č. smlouvy 17RGI02-0351 z
rozpočtu Královéhradeckého kraje.
3. Opravy na ČOV zařadit do plánu oprav roku 2019, úpravy v ATS provést v letošním
roce.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Informace o možném čerpání dotací.
Obecní zastupitelstvo ukládá:
o Úkol: Zajistit vhodnou lokalitu pro výsadbu Stromu republiky.
o Termín: 17.9.2018
o Zodpovídá: zastupitelé
Úkol: Zajistit dokončení projektu rozšíření vodovodu a kanalizace a přípojek
o Termín: 30.10.2018
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
o

Pavel Votoček v.r.
místostarosta
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