Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

16.6.2008 v 17:00

Program:
1) Úvod
2) Plnění úkolů z minulých zasedání
3) Projednání závěrečného účtu hospodaření obce za rok 2007
4) Dotace z POV 2008
5) Dotace Lázeňský mikroregion
6) Projednání současně zastavěného území obce.
7) Vytvoření míst na veřejně prospěšné práce pro rok 2009
8) Žádosti občanů
9) Diskuse
10) Závěr
K bodu 1)
Schůzi zahájil starosta obce, přivítal zúčastněné, zkonstatoval, že je přítomno 6 zastupitelé, p.
Jaroslav Fučík, je omluven a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Jako ověřovatelé zápisu byli
navrženi p. Pilař, p. MVDr. Šafařík
H: Návrh byl schválen 4 hlasy. p.Pilař, p. MVDr. Šafařík 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 16.6.2008:
Pokladna
1121
Pokladna HČ
15319,5
2479473
Běžný účet
Běžný účet HČ
808385
Běžný účet FRB
439389
Běžný účet dotace
59237
TV
510.000
Účet stav. Spoř.
1870000
Celkem
6 182924 Kč
K bodu 2)
Plnění úkolů:
Nabídky na opravu skladovací haly dodaly firmy J.Pišta s.r.o., J+J Real s.r.o., TDI house
s.r.o., vybrána byla firma J+J REAL s.r.o. Horka u Staré Paky.
Poptávka na projekční práce na dokončení kanalizace na Popluži byla rozeslána.
Smlouva s firmou Euro Jordán s.r.o. na dodávku oken byla sepsána.
Obec dokončila projekt na instalaci dopravních zrcadel a měření rychlosti, bohužel projekt
nebyl vybrán k financování.

K bodu 3)
Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce dne 23.5.2008. Závěrečný účet včetně
všech příloh je součástí tohoto zápisu. Základní informace o hospodaření obce v roce 2007
byla zveřejněna v Borovnickém zpravodaji č. 1/2008.
N: Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet za rok 2007 a souhlasí s celoročním
hospodařením obce za rok 2007 s výhradami dle auditu hospodaření, zastupitelstvo přijalo
opatření, které je součástí části usnesení, kde zastupitelstvo ukládá zřízení nápravy pro
jednotlivé členy zastupitelstva a pracovníky obecního úřadu. Zastupitelstvo konstatuje, že
obci nebyla v roce 2007 způsobena škoda výše popsanými nedostatky.
H:Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti
Úkol: Dořešit statut staveb na st.p. č. 307 a 365 a zbořeniště na stavebních parcelách č.
70,96 a 315 – starosta.
Opravit chyby v rozpočtovém zatřídění majetku, opravit rozdíly v účetních okruzích – účetní
obecního úřadu.
K bodu 4)
Obec Borovnice obdržela dotaci na opravu hasičských zbrojnic. Celkem se jedná o přijetí
dotace ve výši 100 000 Kč. Rozsah prací spočívá v opravě střešní krytiny, nátěrech, opravách
vrat a zhotovení fasády na hasičárně pod Votočkovými a u čp. 188.
Návrh: Zastupitelstvo schvaluje přijetí dotace ve výši 100 000 Kč od Krajského úřadu
z POV pro rok 2008 a pověřuje starostu obce podpisem příslušné smlouvy. Zastupitelstvo
schvaluje poskytnout na akci minimální povinný podíl obce ve výši 50 % předpokládaných
celkových nákladů tj. 100 000 Kč. Schvaluje jako dodavatelskou firmu společnost J+J
REAL s.r.o. Horka u Staré Paky.
H:Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti
K bodu 5)
Po vichřici EMMA došlo k velmi vážnému poškození autobusové zastávky u kostela. Bylo
proto rozhodnuto zastávku opravit a požádat o příspěvek Lázeňský mikroregion. Lázeňský
mikroregion poskytl obci na tuto akci dotaci ve výši 26 600 Kč, spoluúčast obce musí tvořit
minimálně 38 000 Kč. Zastávka bude poté po dobu 5 let v majetku Lázeňského mikroregionu.
Návrh: Zastupitelstvo schvaluje vyplacení mimořádného příspěvku ve výši 38 000 Kč
Lázeňskému mikroregionu na financování akce „Generální oprava autobusové čekárny u
kostela“. Zastupitelstvo souhlasí se smlouvou o výpůjčce na část p.p.č. 143/2, kde bude
umístěna autobusová čekárna.
H:Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti
K bodu 6)
Obec Borovnice na základě rozhodnutí zastupitelstva ze dne 14.9.2007 požádala Měú ve
Dvoře Králové nad Labem o vypracování a aktualizaci současně zastavěného území obce.
Měú odbor stavební a územního plánování tuto záležitost zpracoval. Dne 16.4.2008 byl
vyvěšen návrh vymezení současně zastavěného území.
Návrh: Zastupitelstvo schvaluje opatření obecné povahy - vymezení zastavěné území obce
Borovnice dle zveřejněného návrhu.
H:Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti

K bodu 7)
Úřad práce nabízí obcím vytvořit pracovní místa na veřejně prospěšné práce

Návrh: Zastupitelstvo schvaluje vytvoření dvou míst pro veřejně prospěšné práce a to od
1.4.2009 do 31.10.2009.
H:Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti
K bodu 8)
Směna pozemků Miloslav Kocián: - ve výlučném vlastnictví obce Borovnice bude
nadále díl a o výměře 19 m2 vyčleněný z pozemkové parcely č. 1130/2, díl b a d o
výměře 89 m2 vyčleněný z parcely č. 1131/1 a díl c o výměře 6 m2 vyčleněný ze
stavební parcely č. 156, obě vedené ve zjednodušené evidenci s původem parcel
v přídělovém plánu a všechny díly budou začleněny do pozemkové parcely č. 1456/1
- ve výlučném vlastnictví pana Miloslava Kociána bude nadále pozemková parcela
č.1453 o výměře 140 m2 a pozemková parcela č. 1456/3 o výměře 5 m2. Doplatek pana
Miloslava Kociána činí 465 Kč. Záměr směny byl vyvěšen na úřední desce od
28.4.2008 do 16.6.2008.
Návrh:Zastupitelstvo schvaluje směnu pozemků p.p.č. 1453 o výměře 140 m2 a p.p.č.
1456/3 o výměře 5 m2 ve vlastnictví Obce Borovnice za pozemky díl a o výměře 19 m2
z p.p.č. 1130/2, díl b,d o výměře 89 m2 z p.č. 1131/1 a za díl c o výměře 6 m2 z p.č. 156 obě
vedené ve zjednodušené evidenci ve vlastnictví pana Miloslava Kociána. Doplatek pana
Miloslava Kociána bude činit 15 Kč za 1 m2 tedy 465 Kč.
H:Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti

Prodej pozemků Martina Tlustá. Jedná se o pozemek p.č. 1511/1 o výměře 192 m2 a parcely
č. 1511/1 o výměře 901 m2 s původem ve zjednodušené evidenci. Záměr byl vyvěšen na
úřední desce dne 28.4.2008 do 16.6.2008.
Návrh:Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků p.p.č. 1511/1 o výměře 192 m2 a p.č. 1511/1
o výměře 901 m2 s původem ve zjednodušené evidenci za cenu 15 Kč za 1 m2 paní Martině
Tlusté.
H:Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti

Nákup p.p.č. 142/2 o výměře 389 m2 a p.č. 142/2 o výměře 197 m2 vedené ve zjednodušené
evidenci za cenu 14650 Kč od p. Jiřího Brádle. Jedná se o pozemky pod hasičskou nádrží u
kravína.
Návrh: Zastupitelstvo schvaluje nákup p.p.č. 142/2 o výměře 389 m2 a p.č.142/2 o výměře
197 m2 za cenu 14650 Kč tj. 25 Kč za 1m2.
H:Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti

K bodu 9)
Diskuse:
p. MVDr. Šafařík: Řešíme tu opravy hasičských zbrojnic a dalšího majetku a stále jsme ještě
nedořešili nebezpečnou situaci na silnici III. Tř. v obci. Dle mého názoru je tato situace
především pro maminky s dětmi a starší občany stále více nebezpečnější, jezdí více aut,
silnice je úzká.
Starosta: Pro pěší by bylo možné opravit „zadní“ cestu od OÚ k prodejně, nejprve e však
nutné nechat tuto komunikaci zaměřit, abychom věděli kudy skutečně vede.
p. Pilař: Lze nějak postupovat proti majitelům pozemků, kteří je nesečou?

Starosta: V podstatě ne, v případě hrozícího zaplevelení je možné kontaktovat
rostlinolékařskou inspekci, která může posekání nařídit. Posekání může za úplatu zařídit na
požádání vlastníka pozemku i obec.
K bodu 11)
Závěr.
Příští pravidelné zasedání obecního zastupitelstva se uskuteční v srpnu 2008.
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Počet stran zápisu 4
Počet stran usnesení 1
Počet stran příloh 24

Miroslav Pilař v.r.

MVDr. Josef Šafařík v.r.

Ing. Josef Bušák v.r.
starosta obce

Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

16.6.2008

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Závěrečný účet za rok 2007 a souhlasí s celoročním hospodařením obce za rok 2007
s výhradami dle auditu hospodaření, zastupitelstvo přijalo opatření, které je součástí
části usnesení, kde zastupitelstvo ukládá zřízení nápravy pro jednotlivé členy
zastupitelstva a pracovníky obecního úřadu. Zastupitelstvo konstatuje, že obci nebyla
v roce 2007 způsobena škoda výše popsanými nedostatky.
2. Přijetí dotace ve výši 100 000 Kč od Krajského úřadu z POV pro rok 2008 a pověřuje
starostu obce podpisem příslušné smlouvy. Zastupitelstvo schvaluje poskytnout na
akci minimální povinný podíl obce ve výši 50 % předpokládaných celkových nákladů
tj. 100 000 Kč. Schvaluje jako dodavatelskou firmu společnost J+J REAL s.r.o. Horka
u Staré Paky.
3. Vyplacení mimořádného příspěvku ve výši 38 000 Kč Lázeňskému mikroregionu na
financování akce „Generální oprava autobusové čekárny u kostela“. Zastupitelstvo
souhlasí se smlouvou o výpůjčce na část p.p.č. 143/2, kde bude umístěna autobusová
čekárna.
4. Opatření obecné povahy - vymezení zastavěné území obce Borovnice dle
zveřejněného návrhu.
5. Vytvoření dvou míst pro veřejně prospěšné práce a to od 1.4.2009 do 31.10.2009.
6. Směnu pozemků p.p.č. 1453 o výměře 140 m2 a p.p.č. 1456/3 o výměře 5 m2 ve
vlastnictví Obce Borovnice za pozemky díl a o výměře 19 m2 z p.p.č. 1130/2, díl b,d o
výměře 89 m2 z p.č. 1131/1 a za díl c o výměře 6 m2 z p.č. 156 obě vedené ve
zjednodušené evidenci ve vlastnictví pana Miloslava Kociána. Doplatek pana
Miloslava Kociána bude činit 15 Kč za 1 m2 tedy 465 Kč.
7. Prodej pozemků p.p.č. 1511/1 o výměře 192 m2 a p.č. 1511/1 o výměře 901 m2
s původem ve zjednodušené evidenci za cenu 15 Kč za 1 m2 paní Martině Tlusté.
8. Nákup p.p.č. 142/2 o výměře 389 m2 a p.č.142/2 o výměře 197 m2 vedené ve
zjednodušené evidenci za cenu 14650 Kč tj. 25 Kč za 1m2.
Obecní zastupitelstvo ukládá:
Dořešit statut staveb na st.p. č. 307 a 365 a zbořeniště na stavebních parcelách č. 70,96
a 315.
• Termín:
do 30.8.2008
• Zodpovídá:
starosta
Opravit chyby v rozpočtovém zatřídění majetku, opravit rozdíly v účetních okruzích.
• Termín:
do 30.6. 2008
• Zodpovídá:
účetní OÚ
Zajistit řádné provedení oprav hasičských zbrojnic a vyúčtování dotace z POV 2008.
• Termín:
do 30.9. 2008
• Zodpovídá:
starosta
Jiří Kühnel v.r.
místostarosta

Ing. Josef Bušák v.r.
starosta obce

