Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

21.9.2018

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)
7)
8)
9)

Úvod
Změny rozpočtu na rok 2018 č. 7
Změny rozpočtu na rok 2018 č. 8
Dotace z rozpočtu kraje na větrný mlýn
Dotace na kanalizační přípojky
Užívání komunikace
Výměna garážových vrat v hasičárně
Diskuse
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 21.9.2018
Pokladna
30953
Pokladna HČ
23501
Běžný účet
2082384
Běžný účet ČNB
268953
Běžný účet HČ
851286
Běžný účet FRB
182913
Účet sbírka zvon ČSOB
105897
Účet sbírka větrák
18271
Účet VAK
111690
Úvěr
7250000
Půjčka SFŽP
2907481
Celkem

3.675.848

Návrh rozpočtových změn č. 7 rozpočtu na rok 2018
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Oddílparagraf
Příjmy
1340
2321-2111
3612-2111
6330-4134

Popis

Částka v Kč

Poplatek z odpadů
Stočné
BH- služby
Převod fin. Prostředků ČNB

+4000
+1000
+5000
+408000

Výdaje
3322-5139
Plachta větrák
+700
3612-5154
BH- elektřina
+35400
3745-5169
Služby – veřejná zeleň
+7040
6171-5137
ČMS – nábytek
+24600
6171-5163
Poplatky bance
+2000
2212-5171
Opravy komunikací
-59740
6330-5345
Převod fin. Prostředků ČNB
+408000
N: Zastupitelstvo schvaluje změny rozpočtu č. 7 rozpočtu obce na rok 2018.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 3)
Návrh rozpočtových změn č. 8 rozpočtu na rok 2018
Oddílparagraf
Příjmy
1340
4222
2321-2111
3612-2111

Popis

Částka v Kč

Poplatek z odpadů
Dotace z KÚ – zvon
Stočné
BH-služby

+3500
+70000
+20000
+15000

Výdaje
3319-5492
Finanční dar – narození dítěte
+2000
6171-5172
Tiskárna
+9800
6171-5165
Nájemné za půdu
+2000
6409-5362
DPH
+40700
5512-6121
Zvon
+70000
2141-5171
Opravy prodejna
-16000
N: Zastupitelstvo schvaluje změny rozpočtu č. 8 rozpočtu obce na rok 2018.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 4)
Smlouva o poskytnutí dotace z Královéhradeckého kraje na Výstavbu repliky větrného mlýna
v Borovnici ve výši 1500000 Kč. Termín ukončení akce je k 31.12.2019. Vlastní podíl
žadatele je minimálně 500000 Kč.
N: Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy a přijetí dotace ve výši 1500000 Kč na
výstavbu repliky větrného mlýna v Borovnici č. smlouvy 18RGI02-0194 z rozpočtu
Královéhradeckého kraje.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
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K bodu 5)
Jedná se o dotaci pro kanalizační přípojky využívající tlakovou kanalizaci nebo přečerpávání.
Dotace je ve výši max. 50 % prokázaných nákladů maximálně 20000 Kč. Žádosti o tuto
dotaci budou přijímány do 30. 6.2019. Podmínkou je realizace přípojky, uzavření smlouvy o
odvádění odpadních vod a prokázání skutečných nákladů. Předběžná alokace potřebných
finančních prostředků je 260000 Kč.
N: Zastupitelstvo schvaluje poskytování dotace na kanalizační přípojky využívající tlakovou
kanalizaci nebo přečerpávání ve výši max 50% doložených nákladů a zároveň maximálně
20000 Kč.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 6)
Umožnění využívání komunikace č. 1588/1 pro techniku k obdělávání pozemků. Stížnost
společnosti I. Podzvičinská a.s. Jedná se o komunikaci u Penzionu Menšina, kde je zúžený
průjezd z důvodu vysázení smrků a umístění kamenů na pozemek komunikace. Bude nutné
jednat s majitelem Penzionu Menšina a nalézt způsob řešení, pokud nedojde k dohodě bude
nutné do řešení zapojit stavební úřad.
Ú: Provést jednání s majitelem Penzionu Menšina o zajištění širšího průjezdu po
komunikaci. T: do 30.11.2018 Z: starosta, místostarosta.
K bodu 7)
Vzhledem k velmi špatnému stavu garážových vrat v hasičárně by bylo dobré je vyměnit za
sekční vrata. Na základě předběžných nabídek je cena cca 50000 Kč
N: Zastupitelstvo schvaluje výměnu garážových vrat v hasičárně.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 8)
Diskuse:
Protože se jedná o poslední zasedání obecního zastupitelstva v tomto složení, tak starosta
obce poděkoval všem členům zastupitelstva za jejich práci pro obec a popřál jim hodně
dalších úspěchů v práci.
o Místostarosta obce stejným způsobem poděkoval i starostovi obce za jeho 20-ti
leté působení v čele obce a předal starostovi osobní dar - skleničky s vyrytými
roky jeho působení v čele obce.
o Úkol: -o Termín: -o Zodpovídá: -V obci provádí práce pan S. a jak obec provádí kontrolu jeho práce. Na kravíně měl pan S.
matraci, na které místo práce spinkal a mám na to svědky.
o Pan S. pracuje na základě objednávky, kterou vystavuje starosta obce. Jeho
práci pak kontroluje starosta obce a také OLH, při práci v lese. Pan S. pracuje
když je potřeba i o sobotách a nedělích. Váš podnět bude prošetřen.
o Úkol: Prošetřit u pana P. podnět z diskuse.
o Termín: 30.10.2018
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák
K bodu 9)
Závěr: Příští zasedání zastupitelstva obce se bude konat v říjnu 2018.
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Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Počet stran zápisu 4
Počet stran usnesení 1

Ostatní přílohy 12
Květa Štilcová v.r.
Karel Novák v.r.
Zapsal dne 21.9.2018
Ing. Josef Bušák v.r.
starosta obce
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Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

21. 9. 2018

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Změny rozpočtu č. 7 rozpočtu obce na rok 2018.
2. Změny rozpočtu č. 8 rozpočtu obce na rok 2018.
3. Uzavření smlouvy a přijetí dotace ve výši 1500000 Kč na výstavbu repliky větrného
mlýna v Borovnici č. smlouvy 18RGI02-0194 z rozpočtu Královéhradeckého kraje.
4. Poskytování dotace na kanalizační přípojky využívající tlakovou kanalizaci nebo
přečerpávání ve výši max 50% doložených nákladů a zároveň maximálně 20000 Kč.
5. Výměnu garážových vrat v hasičárně.
Obecní zastupitelstvo ukládá:
o Úkol: Provést jednání s majitelem Penzionu Menšina o zajištění širšího
průjezdu po komunikaci
o Termín: 30.11.2018
o Zodpovídá: starosta, místostarosta
Úkol: Prošetřit u pana P. podnět z diskuse.
o Termín: 30.10.2018
o Zodpovídá: starosta
o

Pavel Votoček v.r.
místostarosta
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