Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

16.2.2007

Přítomní členové zastupitelstva:

Ing. Josef Bušák, Jiří Kühnel, Miroslav Pilař,
MVDr. Josef Šafařík, Květa Štilcová, Jaroslav Fučík

Omluveni:

Pavel Votoček

Ostatní přítomní: viz prezenční listina přítomných
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Úvod
Plnění úkolů z minulých zasedání
Územní plán obce Borovnice
Program obnovy venkova 2007
Hospodaření v lesích po kalamitě
Dotace sdružením
Žádosti občanů
Diskuse
Závěr

K bodu 1)
Schůzi zahájil starosta obce, přivítal zúčastněné, zkonstatoval, že jsou přítomno 6 zastupitelů
a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi p. MVDr. Šafařík,
p. Pilař
H: Návrh byl schválen 4 hlasy. p. MVDr. Šafařík, p. Pilař 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 15.2.2007:
Pokladna
16846
Pokladna HČ
5391,5
Běžný účet
835410
Běžný účet HČ
203473
Běžný účet FRB
193506,96
TV
1.520.000

K bodu 2)
Ad1) Schválený rozpočet byl zveřejněn na internetových stránkách obce dne 4.1.2007.
Ad2) Žádost o dotaci z POV Královéhradeckého kraje byla podána
Ad3) Kronika bude vydána v následujícím čísle zpravodaje.

K bodu 3)
Nabídka na zpracování územního plánu je součástí materiálu. Zastupitelstvo pověřilo starostu
obce, aby nechal vypracovat ještě další nabídky, aby bylo možné posoudit nabízenou cenu za
vyhotovení územního plánu.
Žádost o poskytnutí grantu z rozpočtu Královéhradeckého kraje byla podána.
U: Zastupitelstvo ukládá zajistit ještě další nabídky na vypracování územního plánu obce.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti
K bodu 4)
Žádost na poskytnutí dotace z POV pro letošní rok byla podána na realizaci opravy zadní
cesty od obchodu p. Manycha k poště, tato komunikace navazuje na opravu komunikace k čp.
257, 260 a měla by sloužit jako náhrada chodníku. V nových podmínkách je podmínkou
přijetí dotace ÚP alespoň v návrhu. Proto není jisté zda naše obec dotaci obdrží.
Ú: V případě přidělení dotace zajistit vytyčení komunikace a zajištění nabídek na realizaci.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti
K bodu 5)
Orkán Kirill zanechal i v Borovnických lesích patrné škody. V lesích bylo vyvráceno zhruba
800 m3 dřeva, což představuje zhruba roční těžbu. Z tohoto důvodu byly veškeré mýtní těžby
zastaveny a přednostně se likvidují polomy. Naší snahou je dostat dřevo z lesa v co nekratším
čase a prodat ho za současných velmi dobrých výkupních cen. Na likvidaci kalamity pracují
celkem 3 party dřevařů. Nejvíce polomů je na „Rovních“. Poté co bude dřevo uklizeno bude
opět možné zadávat samovýrobu. Jako odvozní bude využívána místní komunikace vedle
školy. Po dokončení odvozů bude nutné provést opravu této komunikace.
N: Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o škodách po větrné kalamitě v obecních lesích.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti

K bodu 6)
Obecní zastupitelstvo v rozpočtu rozpočtovalo poskytnutí dotací pro sdružení v obci. Nyní by
bylo vhodné tyto peníze rozdělit a zároveň určit podmínky čerpání a kontrolu čerpání.
Zastupitelstvo rozhodlo přidělit 10000 Kč Klubu důchodců, 10000 Kč Sdružení větrák, 20000
Kč TJ Jiskra Borovnice. Podmínkou vyplacení peněz je, že kontrola čerpání prostředků bude
vyhodnocena bez závad. Dotace bude přidělena bezhotovostní na účet.
N: Zastupitelstvo schvaluje přidělení dotace ve výši 10000 Kč Klubu důchodců Borovnice,
dotace ve výši 10000 Kč Sdružení Větrák Borovnice a 20000 Kč TJ Jiskra Borovnice.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti
K bodu 7)
Žádost o prodej pozemku a zřízení věcného břemene pro „Vondroušovu chatu“ viz
geometrický plán.
N: Zastupitelstvo schvaluje zveřejnění záměru prodat parcelu č. 789/3 o výměře 230 m2
včetně zřízení věcného břemene vstupu a vjezdu.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti
Žádost o prodej části pozemku p.č. 1848/4 pro výstavbu rodinného domku. Zastupitelstvo
žádost manželů Olosových projednalo a se záměrem prodat parcelu vyslovilo souhlas. Návrh
bude zveřejněn poté co bude část parcely vytyčena.

N: Zastupitelstvo schvaluje zveřejnění záměru prodat část parcely č.1848/4, záměr bude
zveřejněn po vytyčení této části geometrickým plánem.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti
Žádost o proplacení topení v bytě manželů Pokorných. Viz přiložená faktura. (topení je nové
začlenilo by se do nájmu nového nájemce po odchodu Pokorných, stěhovat se budou do 2
měsíců). Zastupitelstvo tuto žádost projednalo a rozhodlo, že Obec Borovnice nabídne
manželům Pokorným za topení včetně kotle částku 40000 Kč.Částka bude splatná ke dni
předání bytu.
N: Zastupitelstvo schvaluje proplacení topení a kotle v bytě manželů Pokorných ke dni
předání bytu a to ve výši 40000 Kč.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti
K bodu č. 8)
Diskuse:
p.Rolf: Proč jezdí pošta do Borovnice až jako do poslední vesnice. Nešlo by to prostřídat, aby
do Borovnice jezdila jeden rok jako první.
Starosta: Učiním příslušný dotaz na ředitelství v Trutnově.
p. Rolf: Měl bych připomínku k navštěvování důchodců s balíčky k narozeninám, vím, že si
to spousta lidí nepřeje, já bych se toho také vzdal. Poslední dobou se vyskytly nějaké
problémy.
Starosta: Pokud si občan nepřeje, aby ho zástupci sociální komise navštívili s balíčkem může
si zrušit tyto návštěvy na obecním úřadě. Tuto možnost využilo již několik občanů.
Pí. Štilcová: V komisi jsme již přemýšleli nad úplným zrušením dárkových balíčků a jejich
případné nahrazení jinou formou dárku.
p.Fučík: Chtěl bych se zeptat, kde je umístěna stará hasičská stříkačka.
Starosta: Stříkačka je umístěna ve zbrojnici pod Votočkovými.
p.Fučík: Toto umístění je nedůstojné pro tento historický unikát. Navrhuji jeho přemístění do
důstojnějších a hlavně sušších prostor.
Starosta: Pro tyto účely se hodí hasičská zbrojnice, kde se stříkačka bez problémů vejde.
Bude zadáno jako úkol v usnesení.
K bodu 10)
Závěr.
Příští zasedání se uskuteční v březnu 2007.
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Počet stran zápisu 3
Počet stran usnesení 1
Počet stran příloh 4

Miroslav Pilař v.r.
MVDr. Josef Šafařík v.r.

Ing. Josef Bušák v.r.
starosta obce

Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

16.2.2007

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Bere na vědomí zprávu o škodách způsobených větrnou kalamitou v obecních lesích.
2. Přidělení neinvestiční dotace na provoz ve výši 10000 Kč pro Klub důchodců
Borovnice.
3. Přidělení neinvestiční dotace na provoz ve výši 10000 Kč pro Sdružení Větrák
Borovnice.
4. Přidělení neinvestiční dotace na opravu traktůrku ve výši 20000 Kč pro TJ Jiskra
Borovnice.
5. Zastupitelstvo schvaluje zveřejnit záměr prodeje parcely č. 789/3 o výměře 230m2
včetně věcného břemene práva vstupu a vjezdu.
6. Zastupitelstvo schvaluje zveřejnit záměr prodeje části parcely č. 1848/4.
7. Zastupitelstvo schvaluje proplacení topení a kotle v bytě manželů Pokorných ke dni
předání bytu a to ve výši 40000 Kč.

Obecní zastupitelstvo ukládá:
Získat další nabídky na vypracování Územně plánovací dokumentace
• Termín:
do konce března 2007
• Zodpovídá:
starosta
Sepsat smlouvy o poskytnutí dotace sdružením v obci
• Termín:
do konce března 2007
• Zodpovídá:
starosta
Provést kontrolu finančního hospodaření obce
• Termín:
do konce února 2007
• Zodpovídá:
předseda finančního výboru
Provést kontrolu usnesení ze zastupitelstva obce
• Termín:
do konce března 2007
• Zodpovídá:
předseda kontrolního výboru
Přestěhovat historickou hasičskou stříkačku do hasičské zbrojnice
• Termín:
do konce února 2007
• Zodpovídá:
starosta
Provést jednání s doktorem z Pecky o možnostech ordinování v Borovnici
• Termín:
do konce března 2007
• Zodpovídá:
starosta
Jiří Kühnel v.r.
místostarosta

Ing. Josef Bušák v.r.
starosta obce

