Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

14.3.2008 v 17:00

Program:
1) Úvod
2) Plnění úkolů z minulých zasedání
3) Převod finančních prostředků na účet stavebního spoření.
4) Výběrové řízení na poskytování půjček z FRB pro rok 2008
5) ROP Lázní Bělohrad
6) Škody po vichřici EMMA
7) Projektová dokumentace na dokončení kanalizace Popluže
8) Financování domova důchodců ve Dvoře Králové nad Labem
9) Výběr dodavatele na okna v čp. 226
10) Žádosti občanů
11) Diskuse
12) Závěr
K bodu 1)
Schůzi zahájil starosta obce, přivítal zúčastněné, zkonstatoval, že jsou přítomni 4 zastupitelé,
p. Jaroslav Fučík, p. Jiří Kühnel, p MVDr. Šafařík jsou omluveni a zastupitelstvo je
usnášeníschopné. Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi p. Pilař, p. Votoček
H: Návrh byl schválen 2 hlasy. p.Pilař, p. Votoček 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 14.3.2008:
Pokladna
18792
Pokladna HČ
11793
Běžný účet
3270015
Běžný účet HČ
1023749
Běžný účet FRB
410713
Běžný účet dotace
59351
TV
1.320.000
Celkem
6.114.413Kč
K bodu 2)
Plnění úkolů:
Obec podala žádost na poskytnutí dotace z POV Královéhradeckého kraje na opravu starých
hasičáren (rozsah prací 200000 Kč – dotace by měla činit 100000 Kč)
Obec podala žádost na poskytnutí dotace z POV ČR na obnovu lesních porostů po kalamitách
(rozsah prací 100000 Kč – dotace by měla činit 83000 Kč)
Počátkem schválilo zastupitelstvo Královéhradeckého kraje obci poskytnutí dotace 250000
Kč na projektovou dokumentaci kanalizace v obci – tato částka byla připsána na účet obce
7.3.

K bodu 3)
Na svém zasedání 21.12. zastupitelstvo schválilo navýšení cílové částky účtu stavebního
spoření na 10 mil. Kč. Aby obec mohla čerpat úvěr je nutné dosáhnout vyššího hodnotícího
čísla a to uložením zhruba poloviny cílové částky na účet stavebního spoření. Aby nedošlo
k většímu propadu financí navrhuji čtvrtletně posílat na účet stavebního spoření 500000 Kč a
to tak, aby do konce roku 2009 bylo na účtu stavebního spoření dostatek prostředků na
čerpání úvěru. Peníze budou převáděny nejprve z termínovaných vkladů a poté z běžného
účtu.
N: Převod 5 mil. Kč z ostatních účtů obce na účet stavebního spoření č. 1348873501/7960 a
to postupně v částce 500 tis. Kč čtvrtletně
H:Návrh byl schválen 4 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti
K bodu 4)
Jako již tradičně je třeba vyhlásit výběrové řízení na poskytnutí půjček z FRB. Na účtu FRB
je k dnešnímu dni 410 tisíc Kč.
N: Zastupitelstvo schvaluje vyhlášení výběrového řízení na poskytování půjček z FRB pro
rok 2008 s termínem odevzdání žádosti 14.4.2008 do 17 hodin. Zastupitelstvo schvaluje
členy komise pro výběr uchazečů: Ing. Bušák, p. Pilař, p. Votoček, pí. Štilcová, p. Fučík
H:Návrh byl schválen 4 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti
K bodu 5)
Město Lázně Bělohrad rozhodlo o vypracování projektu věnovanému bezpečnosti obyvatel.
Do sféry působnosti projektu patří systémy varování obyvatelstva a dále měřiče rychlosti
vozidel projíždějících obcí. Podíl vlastních prostředků činí cca do 10 % z celkové ceny.
Návrh: Zastupitelstvo schvaluje podat žádost obce o zařazení do projektu ROP Lázní
Bělohrad s požadavkem na 1 ks měřiče rychlosti a 3 ks dopravních zrcadel vše v ceně cca
78500 Kč. Vlastní podíl obce by činil do 8000 Kč.
H:Návrh byl schválen 4 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti
K bodu 6)
V minulých týdnech řádila nad územím ČR vichřice EMMA. Vichřice způsobila škody také
na majetku obce a to především v lesích, kde jí padlo za oběť cca 300 m3 dřeva, ale také na
obecních nemovitostech. Největší škoda je způsobena vyvalením štítové zdi včetně dřevěného
štítu v objektu skladováku. Celá škoda je již nahlášena na pojišťovně. Předpokládaná cena
oprav je 235 tisíc Kč.
Návrh: Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o stavu škod na majetku obce po vichřici
EMMA.
K bodu 7)
Na kanalizaci a ČOV Popluže probíhá zkušební provoz. Z hlediska komplexního využití je
nutné dokončit projekci odkanalizování zbývajících objektů v lokalitě. Bylo by vhodné
oslovit projekční firmy a vybrat dodavatele. Jednalo by se o připojení čp. 17, 19, 20, 21, 227,
255.
Návrh: Zastupitelstvo souhlasí s rozšířením kanalizace Popluže a s jejím dokončením.
Úkol: Zajistit nabídky projekčních kanceláří.
H:Návrh byl schválen 4 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti

K bodu 8)
Obec obdržela dopis z Městského úřadu ve Dvoře Králové nad Labem, město v souvislosti se
záměrem převzít domov důchodců ve Dvoře Králové nad Labem do své správy, žádá okolní
obce o vyjádření, zda a jakým způsobem by se podíleli na financování domova důchodců.
Vzhledem ke skutečnosti, že v případě přijetí seniora do domova důchodců se tento ve většině
případů stává občanem města nebo obce, kde se nachází tento domov důchodců je možné
zřejmě uvažovat pouze o jednorázovém příspěvku pro zřizovatele při přijetí občana Borovnice
do domova důchodců
Úkol:Zastupitelstvo pověřuje starostu obce projednat poskytování příspěvků na financování
provozu domova důchodců ve Dvoře Králové n.L. s ostatními obcemi ve správním obvodu.

K bodu 9)
Vzhledem k velmi špatnému stavu oken v obecním objektu čp. 226 nechala obec vypracovat
nabídky na zhotovení a montáž plastových oken v celém objektu. Komise pro posuzování
nabídek vše zhodnotila a vybrala jako vítěznou firmu EURO-Jordán s.r.o., Jičín s nabídkovou
cenou 250849 Kč. Financování bude řešeno jednak z Rekofondu cca 189000 Kč a zbytek
bude použito z rozpočtu obce tedy cca 62000 Kč.
Návrh: Zastupitelstvo schvaluje zadání zakázky na výrobu a montáž plastových oken v čp.
226 pro firmu EURO-Jordán s.r.o. Jičín.
Úkol: Sepsat s firmou EURO-Jordán s.r.o. smlouvu na dodávku oken.
H:Návrh byl schválen 4 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti
K bodu 10)
Žádost p. Jaroslava Homolky o umístění zrcadla na výjezdu u Pilařových. Zde navrhujeme
vytipovat více lokalit, které by vyžadovali umístění dopravních zrcadel a jejich realizace
najednou. Zároveň se pokusit získat prostředky na jejich pořízení z dotačních prostředků.
Úkol: Vytipovat další lokality pro umístění zrcadel a zajistit financování viz ROP Lázní
Bělohradu.
Žádost paní Martiny Tlusté o odprodej pozemkové parcely č. 1511/1 o výměře 192 m2 a o
odprodej parcely č. 1511/1 o výměře 901 m2, vedené ve zjednodušené evidenci s původem
parcely v přídělovém plánu.
N: Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje pozemkové parcely č. 1511/1 o výměře 192 m2 a
parcely č. 1511/1 o výměře 901 m2, vedené ve zjednodušené evidenci s původem parcely
v přídělovém plánu.
Úkol: V řízení zjistit, zda prodejem nejsou dotčeny přístupy vlastníků na okolní pozemky
H:Návrh byl schválen 4 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti

K bodu 11)
Diskuse:
p. Tajbr: Jak to vypadá s opravami komunikací po zimě a s cestou za p.Vojtíškem.
Starosta: Obec bude opravovat komunikace v jarním období koncem března začátkem dubna.
Jednání o odprodeji komunikace s p. Vojtíškem probíhají.
p. Müller: Bylo by možné při prezentaci projektu kanalizace a vodovodu promítnout trasu na
promítací plátno přes projektor, aby to všichni viděli.
Starosta: Toto bude na příštím zasedání v květnu zajištěno.

K bodu 11)
Závěr.
Příští pravidelné zasedání obecního zastupitelstva se uskuteční 16.dubna 2008.
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Počet stran zápisu 4
Počet stran usnesení 2
Počet stran příloh 5

Miroslav Pilař v.r.

Pavel Votoček v.r.

Ing. Josef Bušák v.r.
starosta obce

Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

14.3.2008

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Převod 5 mil. Kč z ostatních účtů obce na účet stavebního spoření č.
1348873501/7960 a to postupně v částce 500 tis. Kč čtvrtletně.
2. Zastupitelstvo schvaluje vyhlášení výběrového řízení na poskytování půjček z FRB
pro rok 2008 s termínem odevzdání žádosti 14.4.2008 do 17 hodin. Zastupitelstvo
schvaluje členy komise pro výběr uchazečů: Ing. Bušák, p. Pilař, p. Votoček, pí.
Štilcová, p. Fučík.
3. Zastupitelstvo schvaluje podat žádost obce o zařazení do projektu ROP Lázní
Bělohrad s požadavkem na 1 ks měřiče rychlosti a 3 ks dopravních zrcadel vše v ceně
cca 78500 Kč. Vlastní podíl obce by činil do 8000 Kč.
4. Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o stavu škod na majetku obce po vichřici
EMMA
5. Zastupitelstvo souhlasí s rozšířením kanalizace Popluže a s jejím dokončením.
6. Zastupitelstvo schvaluje zadání zakázky na výrobu a montáž plastových oken v čp.
226 pro firmu EURO-Jordán s.r.o. Jičín.
7. Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje pozemkové parcely č. 1511/1 o výměře 192
m2 a parcely č. 1511/1 o výměře 901 m2, vedené ve zjednodušené evidenci
s původem parcely v přídělovém plánu.

Obecní zastupitelstvo ukládá:
Zajistit nabídky na opravu skladováku.
• Termín:
do 16.4.2008
• Zodpovídá:
starosta
Zajistit nabídky projekčních kanceláří na dokončení kanalizace Popluže
• Termín:
do 16.4. 2008
• Zodpovídá:
starosta
Projednat poskytování příspěvků na financování provozu domova důchodců ve Dvoře
Králové n.L. s ostatními obcemi ve správním obvodu.
• Termín:
do 16.4. 2008
• Zodpovídá:
starosta
Sepsat s firmou EURO-Jordán s.r.o. smlouvu na dodávku oken.
• Termín:
do konce března 2008
• Zodpovídá:
starosta
Vytipovat další lokality pro umístění zrcadel a zajistit financování viz ROP Lázní
Bělohradu.
• Termín:
do konce března 2008
• Zodpovídá:
starosta, předseda stavební komise

V řízení zjistit, zda prodejem nejsou dotčeny přístupy vlastníků na okolní pozemky.
• Termín:
do konce března 2008
• Zodpovídá:
starosta
Zajistit použití prezentační techniky na zasedání zastupitelstva, kde bude představena
finální verze projektu kanalizace a vodovodu Borovnice.
• Termín:
do konce května 2008
• Zodpovídá:
starosta

Jiří Kühnel v.r.
místostarosta

Ing. Josef Bušák v.r.
starosta obce

