Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

19.9.2008 v 18:00

Program:
1) Úvod
2) Plnění úkolů z minulých zasedání
3) Změny rozpočtu roku 2008 č. 2
4) Dotace z POV
5) Smlouva o výpůjčce na historickou hasičskou stříkačku
6) Výše nájemného v obecních bytech od 1.1.2009
7) Příspěvek na volejbalový turnaj
8) Žádosti občanů
9) Diskuse
10) Závěr
K bodu 1)
Schůzi zahájil starosta obce, přivítal zúčastněné, zkonstatoval, že je přítomno 6 zastupitelé, p.
Kühnel, je omluven a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Jako ověřovatelé zápisu byli
navrženi p. Pilař, p. Fučík
H: Návrh byl schválen 4 hlasy. p.Pilař, p.Fučík 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 19.9.2008:
Pokladna
3247
Pokladna HČ
25551
2798416
Běžný účet
Běžný účet HČ
741319
Běžný účet FRB
459642
Běžný účet dotace
59122
TV
510.000
Účet stav. Spoř.
1872815
CČ:10.000.000 Kč
Celkem
6.470.112 Kč
K bodu 2)
Plnění úkolů:
Práce na opravách hasičských zbrojnic pokračují, bude ještě provedena oprava fasády a vrat
na hasičárně pod Votočkovými. Smlouva s Královéhradeckým kraje není ještě uzavřená.
Probíhá i odstraňování chyb uvedených v auditu hospodaření. Účetní s řešením problémů
pomáhá auditor Ing. Vraňan.

K bodu 3)
Rozpočtové změny č. 2 byly vyvěšeny dne 28.7.2008
OddílPopis
paragraf
Příjmy
231-10
Dotace
Výdaje
6171-5341

Převody vlastním fondům

Částka v Kč

+33365

+33365

Rozpočtové změny č.3 byly vyvěšeny dne 1.9.2008
OddílPopis
Částka v Kč
paragraf
Příjmy
231-10
Stavební spoření
+2800000
231-20
Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů
+15000
231-20
Úroky
+15000
Výdaje
6171-5901
Rezervy rozpočtových příjmů
-251500
8128
Stavební spoření
+2800000
3745-5021
Odměny brigádníkům
+11000
3319-5169
Ohňostroj ke dni osvobození
+14500
3612-5171
Výměna oken v čp. 226
+210000
6171-5021
Brigádníci odměna
+15000
6171-5139
Materiál OÚ
+16000
6171-5171
Opravy a udržování
+15000
N: Zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtových změn č. 2 a rozpočtových změn č.3 rozpočtu
na rok 2008
H:Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti
K bodu 4)
Ministerstvo zemědělství vyhlásilo 5.kolo podávání žádostí o dotace z PRV v oblasti lesnické
techniky a infrastruktury. Obec Borovnice bude žádat o dva dotační tituly a to na pořízení
strojního vybavení (nákup traktoru s čelním nakladačem a radlicí, přívěsu, motorové pily na
manipulaci) v ceně zhruba 1 milion korun a dále na opravu lesnické infrastruktury, kde by
mělo dojít k opravě lesních cest na Rovně a k Červenému kříži s objemem prací zhruba 2,45
milionu korun. Vlastní podíl obce by v případě uskutečnění obou projektů činil 700 tisíc
korun, dotace by představovala částku 2,75 milionu korun. V případě výběru našich projektů
komisí by celkové náklady představovali 4,136 mil korun včetně DPH. Tyto náklady musí
obec uhradit a poté je podána žádost o proplacení.
Návrh: Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotace z PRV podopatření I.1.2.1 –
Lesnická technika a podopatření I.1.2.3 – Lesnická infrastruktura. Bere na vědomí nutnost
profinancování projektu v případě výběru projektu hodnotitelskou komisí a přidělení
dotace.
H:Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti

K bodu 5)
Sbor dobrovolných hasičů Velké Svatoňovice by umístil naši historickou hasičskou stříkačku
do svého muzea. K umístění je zapotřebí sepsat smlouvu o výpůjčce. Smlouva by byla na
dobu 10-ti let, s možností ji kdykoliv prodloužit, případně ukončit.
Návrh: Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o výpůjčce na na starou hasičskou stříkačku se
Sborem dobrovolných hasičů Velké Svatoňovice a pověřuje starostu obce jejím uzavřením.
H:Bylo doporučeno znovu tuto záležitost projednat.
K bodu 6)
Nová výše nájemného se týká regulovaného nájemného a v obecních objektech se jedná o
byty v čp. 226, kde podle metodiky dojde k nárůstu o cca 32 %. Nájemné tak bude činit cca
15 Kč za 1 m2. Optimální nájemné by mělo činit cca 27 Kč za 1 m2.
Návrh:Zastupitelstvo schvaluje maximální možné navýšení regulovaného nájemného
v obecních bytech.
H:Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti
K bodu 7)
Dne 4.10.2008 se v Hostinném koná slavnostní otevření nového sportovního areálu. Zde se
také uskuteční 18. ročník volejbalového turnaje smíšených družstev “Borovnice 2008“
Návrh:Zastupitelstvo schvaluje příspěvek ve výši 1000 Kč na volejbalový turnaj.
H:Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti

Obec Borovnice získala od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových p.p.č. 89/36 o
výměře 193 m2. Vzhledem k tomu, že evidujeme několik žádostí o prodej této parcely.
Navrhuji vyvěsit záměr jejího prodeje.
Návrh:Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje pozemkové parcely č. 89/13 o výměře 193
m2.
H:Návrh byl schválen 6 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. Žadatel si zde chce postavit rodinný domek. Jednalo by se o zhruba 6500 m2
Návrh:Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje části parcely č. 405/1 o rozloze cca 6500 m2.
H:Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti

K bodu 9)
Diskuse
p. MVDr. Šafařík: Obec hospodaří s lesy o tomto hospodaření by měl být k dispozici řádná
evidence, aby bylo zřejmé jak toto hospodaření probíhá.
Starosta: Evidence pohybu dřeva je vedena odborným lesním hospodářem, je možné do ní
nahlédnout na obecním úřadě, občané budou informování o hospodaření v Borovnickém
zpravodaji.
K bodu 11)
Závěr.
Příští pravidelné zasedání obecního zastupitelstva se uskuteční v prosinci 2008.
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Počet stran zápisu 4
Počet stran usnesení 1

Miroslav Pilař v.r.
Jaroslav Fučík v.r.

Ing. Josef Bušák v.r.
starosta obce

Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

19.9.2008

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Návrh rozpočtových změn č. 2 a rozpočtových změn č.3 rozpočtu na rok 2008
2. Podání žádosti o dotace z PRV podopatření I.1.2.1 – Lesnická technika a podopatření
I.1.2.3 – Lesnická infrastruktura. Bere na vědomí nutnost profinancování projektu
v případě výběru projektu hodnotitelskou komisí a přidělení dotace.
3. Maximální možné navýšení regulovaného nájemného v obecních bytech, tedy o 32%.
4. Příspěvek ve výši 1000 Kč na volejbalový turnaj v Hostinném.
5. Záměr prodeje pozemkové parcely č. 89/13 o výměře 193 m2.
6. Záměr prodeje části parcely č. 405/1 o rozloze cca 6500 m2.
Obecní zastupitelstvo ukládá:
Znovu projednat vystavení historické hasičské stříkačky v muzeu
• Termín:
do 31.12.2008
• Zodpovídá:
starosta
Vypracovat a podat žádosti o dotace z POV
• Termín:
do 1.10. 2008
• Zodpovídá:
starosta, OLH
Jiří Kühnel v.r.
místostarosta

Ing. Josef Bušák v.r.
starosta obce

