Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

16.2.2018

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 č. 1 na rok 2018
3) Fotbalové hřiště
4) Dotace Královéhradecký kraj na větrný mlýn
5) Vyhlášení veřejné sbírky na větrný mlýn
6) Dary spolkům
7) GDPR
8) Obecní vlajka
9) Diskuse
10) 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.
K bodu 1)
Stav Obecních financí k 16.2.2018
Pokladna
72512
Pokladna HČ
4687
1738404
Běžný účet
Běžný účet ČNB
219376
Běžný účet HČ
628504
Běžný účet FRB
131759
Účet sbírka ČSOB 77260
Úvěr
7600000
Půjčka SFŽP
3115009
Celkem

2.872.502 Kč
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K bodu 2)
Návrh rozpočtových změn č. 1 rozpočtu na rok 2018
Příjmy
4111
4111
6330-4134

Dotace volby senát
Dotace volby prezident
Převod ČNB

+25000
+22281
+375000

Výdaje
6330-5345
6114-5021
6114-5175
6114-5173
6114-5179
6118-5021
6118-5175
6118-5173
6118-5179
6118-5139

Převod ČNB
Odměny volby senát
Stravné volby senát
Cestovné volby senát
Volby senát – vratka
Odměny volby prezident
Stravné volby prezident
Cestovné volby prezident
Volby prezident – vratka
Kancelářské potřeby volby prezident

+375000
+9272
+936
+970
+13822
+14371
+1872
+755
+5062
+221

N: Zastupitelstvo schvaluje změny rozpočtu č. 1 rozpočtu obce na rok 2018.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 3)
Na obecní zastupitelstvo se obrátil FK Borovnice se žádostí o řešení situace se zanedbaným
zázemím na fotbalovém hřišti. Kabiny již neodpovídají ani požadavkům nejnižší fotbalové
soutěže. Z tohoto důvodu již nebude možné hrát fotbalová utkání v Borovnici.
Návrhy řešení: kontejnerové systémy (sanitární, kabiny, stánek, zázemí pro rozhodčí)
Demontáž stávajícího zázemí, zajištění norem pro fotbalové hřiště, získání dotací, realizace.
Ú:Připravit realizaci výstavby nového zázemí na fotbalovém hřišti-vhodný dotační program,
pozemek, stavební povolení, kontejnery. T: do 30.3.2018 Z:starosta, místostarosta
K bodu 4)
Pro realizaci obnovy větrného mlýna v Borovnici bude potřeba podat žádost o dotaci do POV
Královéhradeckého kraje, a další žádost bude směřovat na NADACI ČEZ abychom zajistili
dostatek finančních prostředků bylo by vhodné opět vyhlásit veřejnou sbírku.
Realizace projektu by proběhla 1.1.2018 - 30.7.2019
Dotační program umožňuje realizaci i v roce 2019 a předpokládám, že pro školy bude
snadnější naplánovat jednotlivé práce pro daný školní rok, tedy 2018/2019.
V květnu bychom také měli mít více vyjasněno financování.
Při zapojení škol do realizace snižujeme celkové náklady na obnovu mlýna na cca 2 mil.
Dotační program poskytne podporu ve výši 50% , další prostředky vloží obec Borovnice. Ta
ale nepokryje celý 1 mil., proto žádost na Nadaci ČEZ, vyhlášení sbírky.
N: Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci z POV Královéhradeckého kraje na
výstavbu Větrného mlýna a dále podání žádosti o příspěvek Nadaci ČEZ.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 5)
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K doplnění finančních prostředků na realizaci výstavby Větrného mlýna v Borovnici by bylo
vzhledem k rozšíření zainteresovaných osob a vzhledem k větší mediální podpoře vhodné
znovu vyhlásit veřejnou sbírku. Sbírka by byla na dobu určitou s možností prodloužení. Pro
realizaci bude potřeba zřídit speciální účet. S ohledem na úvěrové podmínky by tento účet měl
být u KB a.s.
N: Zastupitelstvo schvaluje vyhlášení veřejné sbírky na výstavbu větrného mlýna. Schvaluje
zřízení speciálního účtu u KB a.s.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 6)
Ve schváleném rozpočtu jsou rozpočtovány dary pro spolky. Dar je určen na činnost spolku.
Jeho výše je 10000 Kč. Dar Obec poskytuje FK Borovnice, KD Borovnice a Spolku Větrák
Borovnice. SDH Borovnice se daru vzdává s ohledem na možnost využívání obecního
automobilu k dopravě dětí na závody.
N: Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí daru vy výši 10000 Kč FK Borovnice, 10000 Kč
Klubu důchodců Borovnice, 10000 Kč Spolku Větrák a pověřuje starostu obce podpisem
příslušných darovacích smluv.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 7)
25.5.2018 vstoupí v platnost nařízení GDPR a obec na toto nařízení musí být připravena.
Připravenost spočívá především v tom, že Obec bude muset splňovat několik bodů uvedených
ve zmiňovaném nařízení. Jedná se především o vypracování analýzy nakládání s osobními
údaji a zajištění pověřence pro ochranu osobních údajů. Tyto poslední dva body nám pomůže
zrealizovat externí firma, jejíž nabídku zde předkládám. Firma byla obci doporučena
spádovou obcí Dvůr Králové nad Labem. S tím, že tato speciální nabídka je platná pouze pro
spádové obce Dvora Králové nad Labem.
N: Zastupitelstvo schvaluje zadání vypracování analýzy a zpracování opatření v souvislosti
se směrnicí GDPR dle nabídky firmy IOSEC s.r.o. Zastupitelstvo schvaluje nabídku firmy
IOSEC s.r.o. na osobu pověřence pro ochranu osobních údaji a pověřuje starostu obce
podpisem příslušných smluv.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 8)
Na zasedání dne zastupitelstvo odsouhlasilo pořízení obecní vlajky. Na základě tohoto
rozhodnutí byla firmou Velebný & Fam vypracována nabídka na její heraldické zhotovení.
Nabídka činí cca 9000 Kč
N: Zastupitelstvo schvaluje uzavření objednávky s firmou Velebný & FAM na zpracování
Obecní vlajky.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 9)
Diskuse:
V souvislosti s realizací větrného mlýna je obec členem Euroregionu Glacensis, členství nám
nic nepřineslo, nebylo by vhodné z tohoto spolku vystoupit?
o Osobně si myslím, že přeshraniční spolupráce a na ni navázané prostředky jsou
řešením mnoha problémů s financováním obecních aktivit. To, že se nám zatím
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nepodařilo žádné prostředky získat, je pouze shodou nepříznivých okolností.
V každém případě to posoudíme a zhodnotíme.
o Úkol: Zhodnotit členství v Euroregionu Glacensis.
o Termín: 30.6.2018
o Zodpovídá: zastupitelstvo obce
K bodu 9)
Závěr: Příští zasedání zastupitelstva obce se bude konat v dubnu 2018.
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Počet stran zápisu 4
Počet stran usnesení 1
Ostatní přílohy 11
Květa Štilcová v.r.
Karel Novák v.r.
Zapsal dne 16.2.2018
Ing. Josef Bušák
starosta obce
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Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

16. 2. 2018

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Změny rozpočtu č. 1 rozpočtu obce na rok 2018.
2. Podání žádosti o dotaci z POV Královéhradeckého kraje na výstavbu Větrného mlýna
a dále podání žádosti o příspěvek Nadaci ČEZ.
3. Vyhlášení veřejné sbírky na výstavbu větrného mlýna. Schvaluje zřízení speciálního
účtu u KB a.s.
4. Poskytnutí daru vy výši 10000 Kč FK Borovnice, 10000 Kč Klubu důchodců
Borovnice, 10000 Kč Spolku Větrák a pověřuje starostu obce podpisem příslušných
darovacích smluv.
5. Zadání vypracování analýzy a zpracování opatření v souvislosti se směrnicí GDPR dle
nabídky firmy IOSEC s.r.o.
6. Nabídku firmy IOSEC s.r.o. na osobu pověřence pro ochranu osobních údaji a
pověřuje starostu obce podpisem příslušných smluv.
7. Uzavření objednávky s firmou Velebný & FAM na zpracování Obecní vlajky.
Obecní zastupitelstvo ukládá:
o Úkol: Připravit realizaci výstavby nového zázemí na fotbalovém hřišti-vhodný
dotační program, pozemek, stavební povolení, kontejnery.
o Termín: do 30. 3. 2018
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák, Pavel Votoček
o Úkol: Zhodnotit členství obce v Euroregionu Glacensis
o Termín: do 30. 6. 2018
o Zodpovídá: zastupitelstvo obce

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