Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

12.12.2008 v 17:00

Program:
1) Úvod
2) Plnění úkolů z minulých zasedání
3) Změny rozpočtu roku 2008 č. 4
4) Informace o dotacích v roce 2008
5) Dotace z POV na rok 2009
6) Rozpočet na rok 2009
7) Oprava sochy na hřbitově
8) Smlouva na projektovou dokumentaci na „větrák“
9) Smlouva na psí útulek
10) Nová výše úhrad za odpady
11) Inventarizace majetku
12) Započtení pohledávky Farní úřad
13) Žádosti občanů
14) Diskuse
15) Závěr
K bodu 1)
Schůzi zahájil starosta obce, přivítal zúčastněné, zkonstatoval, že je přítomno 5 zastupitelů, p.
MVDr. Šafařík a p. Fučík jsou omluveni a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Jako
ověřovatelé zápisu byli navrženi p. Pilař, pí Štilcová
H: Návrh byl schválen 3 hlasy. p.Pilař, pí.Štilcová 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.

Stav obecních financí k 12.12.2008:
Pokladna
2288
Pokladna HČ
18907
Běžný účet
2652808
Běžný účet HČ
987501
Běžný účet FRB
478842
Běžný účet dotace
59008
TV
510.000
Účet stav. Spoř.
1872815
CČ:10.000.000 Kč
Celkem
6.582.169 Kč
K bodu 2)
Plnění úkolů:
Žádosti o dotace z PRV byly podány a tuto středu prošly úspěšně administrativní kontrolou.

K bodu 3)
Rozpočtové změny byly vyvěšeny dne 28.11.2008
Návrh rozpočtových změn č. 4 rozpočtu na rok 2008
Částka v Kč
OddílPopis
paragraf
Příjmy
231-10
Dotace KÚ na lesy
+16240
231-10
Dotace SZIF - národní
+12885,73
231-10
Dotace SZIF - EU
+51542,87
231-10
Dotace POV HK
+100000
Výdaje
6171-5341
Převody vlastním fondům
+16240
6171-5341
Převody vlastním fondům
+12885,73
6171-5341
Převody vlastním fondům
+51542,87
3745-5171
Opravy a udržování
+100000
2310-6121
Projekt vodovod
+100000
2321-6121
Projekt kanalizace
-100000
N: Zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtových změn č. 4 rozpočtu na rok 2008
H:Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti
K bodu 4)
Obec Borovnice podala dvě žádosti o dotaci z programu obnovy venkova 1. na opravu lesní
cesty na „Rovně“ a 2. na nákup lesní techniky. Tuto středu prošly obě žádosti administrativní
kontrolou a postoupily k výběru. Příští týden bude také ukončena oprava hasičských zbrojnic
montáží vrat. Obec Borovnice požádala také o proplacení 5. etapy projektu zalesňování u „U
Mrštníku“, kde obdržíme 30 tisíc korun. Do konce roku budou také vyúčtovány dotace na
zhotovení projektu vodovodu. Příští rok pak bude provedeno vyúčtování projektu na
kanalizaci a ČOV.
Návrh: Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o čerpání dotací.
K bodu 5)
Do konce roku také probíhá sběr žádostí na dotace z POV KHK, zde chce obec žádat o dotaci
na opravu zadní cesty od obchodu k OÚ.
Návrh: Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotace z PRV KHK na opravu zadní cesty
vedoucí od obchodu k OÚ, s názvem akce Oprava cesty „Za humny“
H:Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti
K bodu 6)
Rozpočet na rok 2009 je koncipován jako vyrovnaný s příjmy a výdaji ve výši 4.492.160 Kč.
Rozpočet zohledňuje především přípravu a dokončení projektu na kanalizaci a počítá
s vrácením částky 400 tis. Kč do státního rozpočtu z FRB. Rozpočet byl zveřejněn na úřední
desce obecního úřadu od 28.11.2008. Rozpočet je v souladu s rozpočtovým výhledem na roky
2008-2010 ve změně č.1.
Návrh: Zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtu na rok 2009 s příjmy ve výši 4492160 Kč a
výdaji ve výši 4492160 Kč.
H:Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti

K bodu 7)
Na místním hřbitově došlo k poškození jedné ze soch. Konkrétně socha sv. Josefa. Obec
nechala vypracovat nabídkový posudek na renovaci poškozené sochy od ak.soch. J Kašpara.
Cena renovace je 15260 Kč. Socha byla jednou z dominant hřbitova.
Návrh:Zastupitelstvo schvaluje nabídku ak.soch J.Kašpara na restaurování sochy sv.
Josefa ve výši 15260 Kč a pověřuje starostu obce zadáním prací.
H:Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti
K bodu 8)
Obec Borovnice nechala vypracovat nabídku na zhotovení projektové dokumentace pro
stavbu větrného mlýna.Dokumentaci by vyhotovil Ing. Arch. Petr Dostál. Nabídka činí 66640
Kč. Občanské sdružení větrák se také bude podílet na financování projektu. Bez stavebního
povolení není možné žádat o dotaci na stavbu.
Návrh:Zastupitelstvo schvaluje zadání vyhotovení projektové dokumentace ke stavbě
větrného mlýna ing. Arch. Petru Dostálovi a pověřuje starostu obce sepsáním smlouvy o
dílo.
H:Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti
K bodu 9)
Město D.K. n.L. vypovědělo Obci Borovnice smlouvu o umístění a péči o psy odchycené na
katastru obce. Obec může nově uzavřít smlouvu přímo se správce útulku p. Antonínem.
Návrh:Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o obstarání věci s p. Martinem
Antonínem a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
H:Návrh byl schválen5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti
K bodu 10)
Firma Marius Pedersen a.s. nám oznámila nové ceny svozu odpadů a plateb za občany pro rok
2009. Kalkulace obce bude provedena do konce roku. Výše poplatku bude určena počátkem
roku.
K bodu 11)
Do konce ledna 2009 bude nutné provést inventarizaci majetku.
Návrh: Zastupitelstvo ukládá starostovi rozdělení a jmenování jednotlivých
inventarizačních skupin
K bodu 12)
Obec Borovnice stále eviduje pohledávku farního úřadu na 60000 Kč, navrhuji provést
vzájemné započtení pohledávky za nájem fary (od roku 2003 do roku 2009 včetně) a
pohledávku vymazat.
Návrh:Zastupitelstvo schvaluje vzájemný zápočet pohledávky za pronájem fary (od roku
2003 do roku 2009 včetně) s Farním úřadem v Borovnici.
H:Návrh byl schválen5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti
K bodu 13)
Obec Borovnice zveřejnila záměr prodat p.p.č. 81/2 a to dne 15.7.2005 do 25.11.2005 zde se
přihlásili dva zájemci, obec se snažila o dohodu. Výsledkem této dohody je rozdělení p.p.č.
81/2 na dvě parcely. V ceně je třeba zohlednit úhradu za geometrické rozdělení parcely.

Návrh:Zastupitelstvo schvaluje prodej p.p.č. 81/5 o výměře 123 m2 vzniklé z p.p.č. 81/2 za
cenu 28 Kč za 1 m2 manželům Linhartovým a p.p.č. 81/2 o výměře 210 m2 za cenu 28 Kč za
1m2 Ing. Hlavatému.
H:Návrh byl schválen5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti
Obec Borovnice eviduje žádost o koupi části pozemku p.č. 405/1 vedeného ve zjednodušené
evidenci, tato část pozemku o výměře cca 1600 m2 je zaplocena a užívána majitelem domu.
Návrh:Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje části parcely č. 405/1 o rozloze cca 1600 m2.
H:Návrh byl schválen5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti

Obec Borovnice eviduje žádost o koupi části pozemku p.č. 86/2 okolo domu čp. 238. Výměra
pozemku činí 299 m2. Zde je nutné zabezpečit příjezd k domu čp.186.
Návrh:Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje části parcely č. 86/2 o rozloze cca 184 m2.
H:Návrh byl schválen5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti
Žádost pana Milana Pavolky o vyjádření k výstavbě fotovoltaické lektrárny o výkonu cca 500
kW na pozemcích p.p.č. 801/1 a p.p.č. 797/1.
Návrh:Zastupitelstvo požádá investora o poskytnutí bližších informací k projektu,
především jak velká rozloha bude zabrána panely, jaký typ uchycení a konstrukce panelů
bude použit.
Zastupitelstvo zveřejnilo záměr prodeje p.p.č. 89/36 o výměře 196 m2. Záměr byl zveřejněn
od 22.10.2008 do 20.11.2008. Vzhledem k prodeji p.p.č. 86 /2 by bylo vhodné provést směnu
s žadatelem p. Müllerem. O pozemek p.p.č. 89/36 a p.p.č. 88 projevili zájem i manželé
Klůzovi.
Návrh:Zastupitelstvo navrhuje jednat o směně za pozemky p. Müllera na přístupové
komunikaci k čp. 238.

K bodu 14)
Diskuse
p.Ing. Stránský: Na minulém zasedání bylo řečeno, že obec bude pokračovat s ÚP, jak
situace vypadá?.
Starosta: Měla proběhnout schůzka na Městském úřadě ve Dvoře Králové nad Labem, ta se
bohužel nekonala, budu to vše urgovat.
p.Chvojka: Chtěl bych poukázat na stav veřejného osvětlení. U hospody je světlo za živým
plotem a nesvítí na cestu, stejný stav je u p. Dr. Šafaříka, chtělo by to tuto situaci řešit.
Starosta: Záležitost projednáme s vlastníky pozemků a budeme ji řešit.
p.Chvojka: Když byl nebezpečný odpad, nebyly vyvezeny baterie od p. Manycha. Dále
v obchodě je rekuperace, bylo by vhodné znovu změřit radon a stav protiradonových opatření.
Starosta: V příštím roce to provedeme.
p.Chvojka: Obec se podílela na vybudování památníků na válku 1866, v současné době je
kříž poničený bleskem a není opravený, kdy se to bude řešit. Stejně tak není vyvezeno sklo u
vil a to nemluvím o nepořádku na hřbitově. Možná by bylo vhodné umístit na hřbitov lavičky.

Starosta: Kříž se pokusíme opravit, sklo dořeším s firmou Marius Pedersen, hřbitov budeme
řešit v příštím roce.
K bodu 11)
Závěr.
Příští pravidelné zasedání obecního zastupitelstva se uskuteční v lednu 2009.
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Počet stran zápisu 5
Počet stran usnesení 1

Miroslav Pilař v.r.

Květa Štilcován v.r.

Zapsal:
Ing. Josef Bušák v.r.
starosta obce

Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

12.12.2008

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Návrh rozpočtových změn č. 4 rozpočtu na rok 2008
2. Podání žádosti o dotace z PRV KHK na opravu zadní cesty vedoucí od obchodu k OÚ
s názvem akce: Oprava cesty „Za humny“
3. Rozpočet na rok 2009 s příjmy ve výši 4492160 Kč a výdaji ve výši 4492160 Kč.
4. Nabídku ak.soch J.Kašpara na restaurování sochy sv. Josefa na hřbitově ve výši 15260
Kč a pověřuje starostu obce zadáním prací.
5. Zadání vyhotovení projektové dokumentace ke stavbě větrného mlýna ing. Arch. Petru
Dostálovi a pověřuje starostu obce sepsáním smlouvy o dílo.
6. Uzavření smlouvy o obstarání věci (útulek pro psy) s p. Martinem Antonínem a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
7. Vzájemný zápočet pohledávky Obce Borovnice vůči Farnímu úřadu ve výši 60000 Kč
za pronájem fary (od roku 2003 do roku 2009 včetně)
8. Prodej p.p.č. 81/5 o výměře 123 m2 vzniklé z p.p.č. 81/2 za cenu 28 Kč za 1 m2
manželům Linhartovým a p.p.č. 81/2 o výměře 210 m2 za cenu 28 Kč za 1m2 Ing.
Hlavatému.
9. Záměr prodeje části parcely č. 405/1 o rozloze cca 1600 m2.
10. Záměr prodeje části parcely č. 86/2 o rozloze cca 184 m2.

Obecní zastupitelstvo ukládá:
Projednat s p. Müllerem možnost směny pozemků místo prodeje.
• Termín:
do 31.12.2008
• Zodpovídá:
starosta
Vypracovat a podat žádosti o dotace z POV KHK
• Termín:
do 31.12. 2008
• Zodpovídá:
starosta
Dořešit pozemek u restaurace u Myšáka
• Termín:
do 31.1.2009
• Zodpovídá:
starosta
Vyřešit odvoz skla, a baterií
• Termín:
do 31.1. 2008
• Zodpovídá:
starosta
Zkontrolovat protiradonová opatření v obchodě
• Termín:
do 31.11.2008
• Zodpovídá:
starosta
Jiří Kühnel v.r.
místostarosta

Ing. Josef Bušák v.r.
starosta obce

