Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

21.12.2007

Přítomní členové zastupitelstva:

Ing. Josef Bušák, Miroslav Pilař, Pavel Votoček
MVDr. Josef Šafařík, Květa Štilcová,

Omluveni:

Jiří Kühnel, Jaroslav Fučík

Ostatní přítomní: viz prezenční listina přítomných
Program:
1) Úvod
2) Plnění úkolů z minulých zasedání
3) Rozpočtové změny č. 5 a č. 6 rozpočtu na rok 2007
4) Změna č.1 rozpočtového výhledu na roky 2008-2010
5) Rozpočet na rok 2008
6) Zvýšení cílové částky u stavebního spoření obce.
7) Zakoupení bývalé trafostanice a pozemku pod ní.
8) Stanovení poplatku za odpady na rok 2008
9) Inventarizace
10) Žádosti občanů
11) Diskuse
12) Závěr
K bodu 1)
Schůzi zahájil starosta obce, přivítal zúčastněné, zkonstatoval, že jsou přítomno 5 zastupitelů,
p. Jaroslav Fučík, p. Jiří Kühnel jsou omluveni a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Jako
ověřovatelé zápisu byli navrženi p. Pilař, p MVDr. Šafařík
H: Návrh byl schválen 3 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 19.12.2007:
Pokladna
17019
Pokladna HČ
4246
Běžný účet
2324133
1330487
Běžný účet HČ
Běžný účet FRB
382840
Běžný účet dotace
59464
TV
1.320.000
Celkem
5.438.189 Kč
K bodu 2)
Plnění úkolů:
Pan místostarosta jednal s oběma žadateli o prodej p.p.č. 81/4 a ti se dohodli na rozdělení
parcely a odkoupení jednotlivých částí.

K tomu, aby bylo možné se přihlásit do POV k programu na rekonstrukci lesních cest je nutné
vyhotovit projektovou dokumentaci a získat příslušná povolení, na čemž bude nutné pracovat.
Obec Borovnice tedy podala žádost o dotaci na zalesnění zemědělské půdy. Poslední
drobnosti a nedostatky byly odstraněny tuto středu a obec by tedy mohla tuto dotaci získat.
První setkání se zástupci projektantů a veřejnosti k připravovanému projektu na vodovod a
kanalizaci je svoláno na 4. ledna 2008.

K bodu 3)
Návrh rozpočtových změn č. 5 rozpočtu na rok 2007
OddílPopis
paragraf
Příjmy
4122
Navýšení- dotace les

Částka v Kč

11780

Výdaje
6171-5341
Navýšení – dotace les
Návrh rozpočtových změn č. 6 rozpočtu na rok 2007
OddílPopis
paragraf
Příjmy
4116
Změna účelového znaku - dotace les
4116
Změna účelového znaku - dotace les
4113
Změna účelového znaku – dotace les
4122
Navýšení dotace KÚ - les
4116
Navýšení dotace CŘ - les
4116
Navýšení dotace EU - les

168304
42076
210380
12770
7500
22500

Výdaje
6171-5341
6171-5341
6171-5341
6171-5341
6171-5341
6171-5341

168304
42076
210380
12770
7500
22500

Změna účelového znaku - dotace les
Změna účelového znaku - dotace les
Změna účelového znaku – dotace les
Navýšení dotace KÚ- les
Navýšení dotace CŘ - les
Navýšení dotace EU - les

11780
Částka v Kč

Rozpočtové změny byly vyvěšeny na úřední desce 4.12.2007.
N: Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtových změn č. 5 a návrh rozpočtových změn č.
6.H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti

K bodu 4)
S ohledem na skutečnosti o kterých rozhodlo zastupitelstvo obce dne 9.6.2007 a které se
týkají realizace kanalizace v obci a dále s ohledem na novelu rozpočtového určení daní, je
nutné upravit rozpočtový výhled zpracovaný na roky 2008 – 2010. Změn doznal jak
v příjmové, tak výdajové stránce. Byly navýšeny prostředky na kanalizaci, tím se změnilo
financování, dále byla nutná změna příjmových položek v daňových příjmech. Celkem by

měla obec vydat v období 2008-2010 29 mil. Kč a na účet obce by mělo být připsáno 13,5
mil. Kč. Financování by bylo řešeno formou úvěru.
N: Zastupitelstvo schvaluje změnu č.1 rozpočtového výhledu na období 2008-2010.
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti
K bodu 5)
Rozpočet na rok 2008 je koncipován jako vyrovnaný o příjmech a výdajích ve výši 4322180
Kč.Návrh rozpočtu byl projednán finančním výborem dne 8.11.2007 a vyvěšen na úřední
desce 26.11.2008. Ve výdajové části je zohledněna především fakturace za projektové práce
na kanalizaci a vodovodu a dále pořízení územního plánu. Rozpočet je v souladu
s rozpočtovým výhledem na roky 2008-2010 ve změně č.1.
Návrh: Zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2008 jako vyrovnaný s příjmy ve výši
4322180 Kč a výdaji ve výši 4322180 Kč.
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti
K bodu 6)
V souvislosti s realizací vodovodu a kanalizace v obci je nutné zahájit alokování potřebných
prostředků. Je potřeba zvážit také možnost krytí úvěru. Obec má uzavřenu smlouvu o
stavebním spoření u ČMSS a.s. Cílová částka 2 mil. Kč, se kterou je smlouva uzavřena je
velmi nízká. Pro potřeby obce by bylo vhodné zvýšit cílovou částku na 10 mil. Kč. Obec by
musela na účet spoření poslat částku cca 5 mil. Kč v příštích dvou letech a poté čerpat úvěr,
který by představoval 4,8 mil. (splátka 47150 Kč měsíčně po dobu 10-ti let, dluhová služba
13%) částka úvěru by musela být kryta nemovitostmi v majetku obce. Výhodou je velmi
nízké úročení 3,7 %, úroky by poté činily cca 880 tis Kč.
Návrh: Zastupitelstvo schvaluje navýšení cílové částky na smlouvě o stavebním spoření na
10mil. Kč
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti

K bodu 7)
I když se tato záležitost již projednávala, je dobré ji ještě jedno prodiskutovat. V současné
době Obec Borovnice disponuje pro veřejné osvětlení dvěma elektroměry. Bylo by
ekonomické platit pouze jeden pronájem z elektroměru a pro veřejné osvětlení pořídit
elektroměr jeden. Tento elektroměr by mohl být umístěn v bývalém transformátoru. ČEZ
požaduje za tento transformátor částku 5 tis. Kč. Je tedy potřeba rozhodnout zda obec tento
bývalý transformátor zakoupí a s ním i pozemek st.p.č. 301 od pana Miroslava Zaplatílka
Borovnice č.264. Obec Borovnice má v současné době v této trafostanici instalován rozvaděč
a instalace by nevyžadovala, žádné další náklady, trafostanice je přístupná z obecní
komunikace p.č. 1460/1. Rozvaděč pro veřejné osvětlení pro horní část obce je umístěn na
sloupu na pozemku manž. Mikešových v případě oplocení jejich pozemku by byl tento
rozvaděč nepřístupný.

Návrh: Zastupitelstvo souhlasí s úplatným převodem bývalé trafostanice na st.p.č. 301
v k.ú. Borovnice u Staré Paky a s nákupem sta.p.č. 301 od p. Zaplatílka.
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti
K bodu 8)
V roce 2007 obec vynaložila na likvidaci komunálního odpadu z domácností 164315 Kč. Za
velkoobjemové kontejnery bylo zaplaceno celkem 68126 Kč. Za likvidaci tříděného odpadu
87675 Kč. Za třídění obec obdržela od společnosti Eko-kom částku 29293 Kč. Za poplatky
bylo vybráno celkem 181980 Kč. Poplatek mají zaplacen všichni poplatníci.
Pro výpočet výše poplatku za odpady je tedy třeba počítat s následujícími údaji shrnutými do
následující :
Změna č.6 vyhlášky č. 1/2001 v následujících článcích dle rozhodnutí zastupitelstva
ze dne 21.12.2007
Článek V. se nahrazuje:
„Čl. V.
Sazba poplatku

Sazbu poplatku tvoří:
a) částka 250,-Kč za osobu uvedenou v čl. 2 odst.1 a kalendářní rok;
b) částka 150,- Kč stanovená na základě skutečných nákladů obce rozúčtovaných dle čl. 6.
Celková sazba poplatku na jednoho poplatníka činí 400,- Kč.“
Článek VI. se nahrazuje:

„Čl.VI.
Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu

Částka 150,- Kč dle článku 5 písm. b) byla stanovena na základě následujícího rozúčtování :
náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu pro
rok 2007
39641,- Kč
počet poplatníků
482
navýšení na 1 osobu
82,- Kč
Stávající pohyblivá část
150 Kč
Obec dotuje pohyblivou část
82 Kč

Celková pohyblivá část byla upravena dle rozhodnutí zastupitelstva na 150 Kč“

V ostatním zůstává vyhláška nezměněna.
1) Změna vyhlášky byla vyhlášena dne 21.12.2007.
2) Tato změna nabývá účinnosti dnem 7.1.2008.

Návrh:Zastupitelstvo schvaluje změnu č. 6 vyhlášky č.1/2001
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti
K bodu 9)
V příštím týdnu a počátkem ledna nás čeká provedení inventarizace majetku.
Návrh: Zastupitelstvo schvaluje provedení inventarizace majetku dle příslušného
inventarizačního příkazu.
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti
K bodu 10)
Žádost p.Ing. Erharda Lejdara o prodej p.č. 89/29 o výměře 728 m2. Jedná se o pozemek,
který rodina Lejdarových již léta obhospodařuje. Záměr byl zveřejněn dne 5.11.2007 do
21.12.2007.
Návrh: Zastupitelstvo schvaluje prodej p.p.č 89/29 o výměře 728 m2 panu Ing. Eduardu
Lejdarovi za cenu 15 Kč za 1m2.
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti

K bodu 11)
Diskuse:
p.Müller: Myslím si, že je naprosto zbytečně, aby veřejné osvětlení osvětlovalo cihly pana
Klůze, možná by bylo vhodné veřejné osvětlení posunout podél cesty na obecní pozemek.
Starosta: Sloup veřejného osvětlení zde již stál, případné rozšíření nebo přesunutí osvětlení
budeme řešit v budoucnu.
Ing. Stránský: Chtěl bych se zeptat, kdy budou umístěny cedule se znakem na veřejnosti.
Starosta: Cedule budou umístěny během jara příštího roku.

K bodu 12)
Závěr.
Příští zasedání se uskuteční v lednu 2008.
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Počet stran zápisu 6
Počet stran usnesení 1
Počet stran příloh 0

Miroslav Pilař v.r.
MVDr. Josef Šafařík v.r.
Ing. Josef Bušák v.r.
starosta obce

Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

21.12.2007

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Návrh rozpočtových změn č. 5 a návrh rozpočtových změn č. 6.
2. Změnu č.1 rozpočtového výhledu na období 2008-2010.
3. Rozpočet na rok 2008 jako vyrovnaný s příjmy ve výši 4322180 Kč a výdaji ve výši
4322180 Kč.
4. Navýšení cílové částky na smlouvě o stavebním spoření na 10mil. Kč
5. Souhlasí s úplatným převodem bývalé trafostanice na st.p.č. 301 v k.ú. Borovnice u
Staré Paky a s nákupem sta.p.č. 301 od p. Zaplatílka.
6. Změnu č. 6 vyhlášky č.1/2001, kterou se stanoví výše poplatku za likvidaci odpadů
pro rok 2008 na 400 Kč za obyvatele nebo objekt k rekreaci.
7. Provedení inventarizace majetku dle příslušného inventarizačního příkazu.
8. Prodej p.p.č 89/29 o výměře 728 m2 panu Ing. Eduardu Lejdarovi za cenu 15 Kč za
1m2.
Obecní zastupitelstvo ukládá:
Zajistit vyčištění požární nádrže u kostela v jarních měsících
• Termín:
do 30.4.2008
• Zodpovídá:
starosta
Provést inventarizaci
• Termín:
• Zodpovídá:
Jiří Kühnel v.r.
místostarosta

do konce ledna 2008
starosta

Ing. Josef Bušák v.r.
starosta obce

