Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

10.5.2006

Přítomní členové zastupitelstva:

Ing. Josef Bušák, Květa Štilcová, Karel Pudil
Jana Nosková, Zdeněk Perun, Karel Novák,
Josef Stránský
Martin Müller

Další přítomní:
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Úvod
Prodej parcely č. 88 v k.ú. Borovnice u Staré Paky
Příspěvek na oslavy konce druhé světové války.
Půjčka Podzvičinsku na realizaci II.etapy projektu "Propagace turistické oblasti
Pozvičinsko"
Oprava místního rozhlasu
Úprava příkopů podél silnice
Nákup pozemku od paní Aleny Kühnelové
Závěr

K bodu 1)
Schůzi zahájil starosta obce, přivítal zúčastněné, zkonstatoval, že je přítomno 7 zastupitelů a
zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi p.Perun , p. Novák
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. p. Perun, p. Novák se zdrželi hlasování a nikdo nebyl proti.
Starosta přednesl program jednání, požádal zastupitele o doplnění programu, žádné
připomínky ani návrhy nebyly vzneseny.
H: Program byl schválen jednohlasně. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 2)
Zastupitelstvo projednávalo možnost zveřejnění záměru prodeje parcely č. 88. Panu Müllerovi
byla nabídnuta směna parcely č. 88 za:
1. část parcely č. 97 s původem v přídělovém plánu, který navazuje na
p.č. 1437 svou částí o výměře cca 26 m2
2. za část parcely č. 89/10 s původem v pozemkovém katastru, která je
přístupovou komunikací k čp. 238, 33,34 a 252, plus doplatek.
Pan Müller byl upozorněn na skutečnost, že touto směnou by Obec Borovnice vyřešila
několik nedořešených problémů s přístupovými komunikacemi. Dále na to, že na parcele č. 88
v současné době vede kanalizace neznámého vlastníka a obec bude po okraji parcely provádět
výkopové práce v souvislosti s vedením liniových staveb(kanalizace, vodovod,...)
Pan Müller souhlasil se směnou v části 2. ne však se směnou v části 1. Zastupitelstvo se tedy
shodlo na tom, že parcelu č. 88 nebude nabízet k prodeji.
Návrh: Schválit zveřejnění záměru prodat parcelu č. 88 v k.ú. Borovnice u Staré Paky
H: Návrh nebyl schválen. Nikdo se nezdržel hlasování a 7 bylo proti.

K bodu 3)
Obec Borovnice projednalo poskytnutí příspěvku na oslavy konce druhé světové války, které
organizuje MO KSČM. Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 12500 Kč na
ohňostroj. Zastupitelstvo mělo pouze připomínky k termínu oslavy, bylo by vhodnější oslavy
realizovat v předvečer svátku.
Návrh: Proplatit fakturu za ohňostroj ve výši 12500 Kč.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti
K bodu 4)
Podzvičinsko potřebuje sdružit prostředky na pokračování financování projektu na propagaci
oblasti ve své druhé etapě, s ohledem na skutečnost, že projekty z evropských prostředků je
potřeba zafinancovat kompletně předem, je nutné tyto prostředky sdružit. Návrh paní
Berdychové předpokládá pro naši obec poskytnutí půjčky ve výši 30000 Kč. Po přijetí částky
z fondů EU by částka byla vrácena.
Návrh: Poskytnout sdružení Podzvičinsko půjčku ve výši 30000 Kč na zafinancování II.
etapy projektu Propagace Podzvičinska
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti
K bodu 5)
Jak jistě víte porouchalo se vedení místního rozhlasu, firma Elektros s.r.o. provedla přesun
kabelů do budovy školy. Firma Pikl provedla proměření trasy a bylo doporučeno vyměnit
zhruba 20 ks reproduktorů v předběžné ceně cca 12000 Kč a posílení ústředny na výkon
500W v ceně 15000 Kč.
Návrh: Rozšířit a vyměnit cca 20 ks reproduktorů místního rozhlasu a posílit výkon
ústředny.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti
K bodu 6)
Na Obecní úřad se obrátilo několik občanů s žádostí o vybrání příkopů podél silnice. Jedná se
především o úsek pod čp. 88 (Perun) k čp. 50 (Šafařík), dále u čp. 75 (Špatný) a dále pan
Fučík, který by odstranil náletové dřeviny v příkopě naproti pí Mizerové. V dolní části
vesnice se jedná o zanešený příkop u Novákových.
SUS nechce tyto příkopy čistit z důvodu vypouštění přepadů ze septiků do těchto příkopů.
Zastupitelstvo pověřilo starostu, aby nejprve projednal celou záležitost se SÚS.
Úkol: Požádat SÚS o vyčištění příkopů v obci.
K bodu 7)
Aby bylo možno dokončit opravu přístupové komunikace k panu Kočmídovi je nutné
zakoupit část pozemku od paní Kühnelové jedná se o výměru 144 m2 cena k jednání min. 7
kč za m2.
Návrh: Zakoupit pozemek p.č. 155/4 o výměře 144 m2 od paní Kühnelové.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.

K bodu 8)
Závěr.
Příští pravidelné zasedání se uskuteční 9.6. 2006.
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Počet stran zápisu 3
Počet stran usnesení 1

Zdeněk Perun v.r.

…………………………………….

Karel Novák v.r.

…………………………………….

Ing. Josef Bušák v.r.
starosta obce

Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

10.5.2006

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Nebude zveřejňovat záměr prodat parcelu č. 88 v k.ú. Borovnice u Staré Paky
2. Proplatit fakturu za ohňostroj ve výši 12500 Kč.
3. Poskytnout sdružení Podzvičinsko půjčku ve výši 30000 Kč na zafinancování II.
etapy projektu Propagace Podzvičinska
4. Rozšířit a vyměnit cca 20 ks reproduktorů místního rozhlasu a posílit výkon
ústředny.
5. Zakoupit pozemek p.č. 155/4 o výměře 144 m2 od paní Kühnelové.

Obecní zastupitelstvo ukládá:
1. Projednat se SÚS čištění příkopů v obci
• Termín:
26.5.2006
• Zodpovídá:
starosta

Jana Nosková v.r.
místostarosta

Ing. Josef Bušák v.r.
starosta obce

