Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

22.9.2006

Přítomní členové zastupitelstva:

Ing. Josef Bušák, Zdeněk Perun, Karel Pudil,
Jana Nosková, Květa Štilcová, Karel Novák

Omluveni: Josef Stránský,
Ostatní přítomní: viz prezenční listina přítomných
Program:
1) Úvod
2) Plnění úkolů z minulých zasedání
3) Rozpočtové změny č. 3 rozpočtu na rok 2006
4) Projednání zvyšování nájemného na rok 2007
5) Projednání návrhu odměn pro členy jednotlivých komisí.
6) Projednání žádosti společnosti KEŠAM s.r.o.
7) Projednání žádosti MUDr. Petrtýlové
8) Projednání žádosti Reality Krkonoše
9) Obnova památníku obětem 1. světové války
10) Využití kopírovací a výpočetní techniky kandidujícími stranami a sdruženími.
11) Oprava střechy na čp. 138
12) Mimořádný příspěvek Lázeňskému mikroregionu na propagační brožuru
13) Začlenění poskytování vodného a stočného pod hospodářskou činnost.
14) Žádosti občanů
15) Diskuse
16) 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. Perun, pí.
Štilcová
H: Návrh byl schválen 4 hlasy. p. Perun, pí. Štilcová 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.
K bodu 2)
1) Smlouva s firmou Albrecht a spol. s.r.o. Mostek na vybudování kanalizace byla
uzavřena, práce budou zahájeny příští týden
2) Smlouva na dotaci z POV byla s K.Ú podepsána, zároveň s firmou LTM Vrchlabí na
opravu komunikace k čp. 257,260, práce budou zahájeny v měsíci říjnu.
3) Smlouva se společností IKKO Hradec Králové na projekt na vodovod je v jednání,
žádost o dotaci na projektovou dokumentaci ke Královéhradeckému kraji byla podána.
4) Úkol trvá:
- sestavení rozpočtového výhledu

-

ukončení nájemní smlouvy s p. Růžičkou
Cesta u p. Petráka

K bodu 3)
- Návrh rozpočtových změn byl zveřejněn dne 1.9.2006
Příjmy:
231 10 4111 UZ 98071
+17310 parlamentní volby
231 10 4111 UZ 98187
+20000 komunální volby
231 10 4222
+199400 dotace POV
Výdaje:
231 30 6114-5021 UZ 98071
231 30 6114-5139 UZ 98071
231 30 6114-5168 UZ 98071
231 30 6114-5169 UZ 98071
231 30 6114-5175 UZ 98071

+6290 – odměny volby
+320 – materiál
+2300 – PC servis
+7690 – služby
+710 - občerstvení

231 30 6112-5021 UZ 98071
231 30 6112-5139 UZ 98071
231 30 6112-5168 UZ 98071
231 30 6112-5175 UZ 98071

+6290 – odměny volby
+11700 – materiál
+2300 – PC servis
+710 - občerstvení

N: Zastupitelstvo schvaluje změny rozpočtu č.3 na rok 2006
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti
K bodu 4)
Podle zákona č. 107/2006 Sb. O jednostranné zvyšování nájemného bude možné zvýšit nájem
u některých bytů. Nájemné pro jednotlivé byty bude spočítáno dle metodiky, je nutné určit
zda bude použito maximální možné zvýšení. ( u některých bytů může dělat zvýšení až 25%).
N: Zastupitelstvo schvaluje maximální možné zvýšení nájemného dle schválené metodiky.
Ú: Oznámit nájemníkům do konce září zvýšené nájemné.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti
K bodu 5)
Zastupitelstvo projednalo návrhy předsedů jednotlivých komisí a výborů o poskytnutí odměny
členům komisí a výborů za práci v uplynulých čtyřech letech.
1000 Kč
Kontrolní výbor:
Zdeněk Kraus Hana Votočková 1000 Kč
Sociální komise:
Lidmila Pudilová - 1000 Kč
Eva Štefanová 1000 Kč
Marie Koudelková - 1000 Kč
Ludmila Pilařová - 1000 Kč
Stavební komise:
František Špatný 1000 Kč
Jiří Votoček 1000 Kč
N: Zastupitelstvo schvaluje rozdělení odměn dle návrhů předsedů komisí
výborů.Kontrolní výbor 2000 Kč, sociální komise 4000 Kč, stavební komise 2000 Kč.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti

a

K bodu 6)
Zastupitelstvo projednalo žádost firmy Kešam s.r.o. o pronájem části pozemku p.č.500/7 v
k.ú. Borovnice u Staré Paky a dále její záměr výstavby větrných elektráren v obci.
Zastupitelstvo se shodlo na tom, že o této problematice, která výrazně ovlivní vzhled krajiny a
obce by měli rozhodovat občané v místním referendu. Z tohoto důvodu je předčasné jednat o
pronájmu pozemku.
Úkol: Zjistit podmínky, které by znamenaly "kladnou hodnotu" s výrazným významem pro
obec. Zabezpečit konání referenda a to počátkem roku 2007.
K bodu 7)
Zastupitelstvo projednalo žádost MUDr. Petrtýlové o příspěvku na diagnostický přístroj.
N: Zastupitelstvo schvaluje přidělení příspěvku ve výši 2000 Kč MUDr. Petrtýlové na
zakoupení diagnostického přístroje. Peníze budou vyplaceny po předložení dokladu o
zakoupení přístroje.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti
K bodu 8)
Zastupitelstvo projednalo žádost firmy Reality Krkonoše s.r.o. o vyjádření k záměru postavit
na částech parcel č. 109 a 110 a na st. p. 177 rodinný dům k trvalému bydlení.
N: Zastupitelstvo schvaluje záměr firmy Reality Krkonoše s.r.o. postavit na částech p.č. 109,
110 a st.p.č.177v k.ú. Borovnice u Staré Paky rodinný dům k trvalému bydlení.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti
K bodu 9)
Zastupitelstvo projednalo návrh zastupitele p. Zdeňka Peruna obnovit část původního
pomníku obětem 1. světové války na hřbitově v Borovnici. O příspěvek Obec požádá
Lázeňský mikroregion. Pomník by měly tvořit 4 původní sloupky a torzo desky, kde by byl
umístěn nápis v českém a německém jazyce.
N: Zastupitelstvo schvaluje záměr obnovit památník obětem 1. světové války na hřbitově.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 10)
Stejně jako v minulých letech mají i letos kandidující uskupení, strany a jednotlivci v obci
možnost bezúplatně použít kancelářskou techniku na obecním úřadě k tisku volebních
tiskovin. Zastupitelstvo toto projednalo a schválilo.
N: Zastupitelstvo schvaluje využití kancelářské techniky pro kandidující strany, uskupení a
jednotlivce pro nadcházející komunální volby.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti

K bodu 11)
Zastupitelstvo projednalo nabídku p. Romana Holce na opravu střechy na čp. 138, kde
dochází každoročně v zimních měsících k zatékaní do objektu. Jednalo by se o demontáž
starého eternitu z okraje střechy o šířce cca 1,5 m, demontáž stávajících žlabů, svodů a háků,
demontáž zbytků staré izolace, montáž nových háků, žlabu, svodu, montáž nové izolace,
montáž podokapních a okapních plechů v šířce 1b.m. a doložení eternitové krytiny na
falcovaný okraj. Celková cena cca 70000 Kč.
N: Zastupitelstvo schvaluje provedení oprav střechy na čp. 138 p. Holcem v nabídkové ceně
70000 Kč.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti

K bodu 12)
V rámci projektu Propagace turistické oblasti Podzvičinsko bude vydána PROPAGAČNÍ
BROŽURA LÁZEŇSKÝ MIKROREGION.
V brožuře bude zastoupena každá členská obec Lázeňského mikroregionu. Každá z obcí bude
v publikaci zastoupena fotografiemi a textem. Materiál vyjde v 1. pololetí roku 2007, aby bylo
možné zachytit region v různých ročních obdobích. Plánovaný počet výtisků 10.000 ks.
Podoba propagační brožury:
formát brožury 210x210 mm, 24 stran, křídový papír
základní modul brožury: text vč. překladu (překlad v rozsahu dvou řádků) 1100 znaků (včetně
mezer) + 1 foto (fotografie ve formátu 7 x 9,5 cm)
obce do 300 obyvatel 1/2 strany
obce nad 300 obyvatel 1 strana
1000 - 3000 obyvatel 2 strany
3000 a více obyvatel 3 strany
Pro financování projektu bude nutný mimořádný příspěvek obcí ve výši 12,- Kč na obyvatele.
Bylo navrženo, aby se po ukončení projektu příspěvek obcím nevracel, ale sloužil
k „přefinancování“ dalších projektů.
Zastupitelstvo projednalo žádost Lázeňského mikroregionu na mimořádný příspěvek na
vydání propagační brožury. Výše příspěvku činí 12 Kč na obyvatele.
N: Zastupitelstvo schvaluje mimořádný příspěvek ve výši 12 Kč na obyvatele pro Lázeňský
mikroregion.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti
K bodu 13)
Zastupitelstvo projednalo začlenění činností spočívajících v čištění odpadních vod a
zásobování vodou do hospodářské činnosti obce. Hlavním význam je usnadnění účtování o
DPH. K vodnému a stočnému bude účtována DPH dle platného členění. Výstavba čistírny
odpadních vod Popluže bude hrazena plně z prostředků obce. Podílet na realizaci by se dle
zápisu Okresního úřadu měl i majitel domu čp. 245.
N: Zastupitelstvo schvaluje začlenění čištění odpadních vod a zásobování vodu do
hospodářské činnosti obce.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti
K bodu 14)
Žádost manželů Reilových o odkoupení části cesty p. č. 1468/3 o výměře 28 m2, která byla
zaplocena.
N: Zastupitelstvo schvaluje zveřejnit záměr prodeje parcely č. 1468/3 o výměře 28 m2.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti
Směna parcely č. 88 za cestu ve vlastnictví p. Müllera, záměr byl zveřejněn dne 23.6.2006.
N: Zastupitelstvo schvaluje směnu parcely č. 88 ve vlastnictví Obce za parcelu č. 89/39 o
výměře 83 m2 a za parcelu č. 1843/35 o výměře 76 m2 Obec obdrží doplatek ve výši 8708
Kč. Na parcele č. 88 bude zároveň realizováno věcné břemeno vedení liniové stavby ve
prospěch Obce Borovnice.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti

K bodu 15)
Diskuse:
p.Perun: Chtěl bych se vrátit k bodu 6) což je záměr stavby větrných elektráren. V žádosti o
vyjádření jsou uvedeny některé nejasnosti. Je zde uvedeno, že "větrné elektrárny jsou svým
typem vhodné do tohoto území". Na jakém základě jsou vhodné? Chtělo by to upřesnit. Do
naší krajiny patří větrné mlýny, které zde stávaly 100 let. Dále, že společnost je připravena
"ke kompenzaci v obci, která by měla společnou kladnou hodnotu". Zase by to chtělo
upřesnit, co je tím míněno. Dále, že společnost upřednostňuje "českou cestu". Opět by to
chtělo upřesnit. Děkuji.
Chvojka: Sloup u " internátu" je stále neopravený.
Starosta: Oprava byla objednána před dvěma měsíci u firmy Elektros s.r.o.
Chvojka: Obě politické strany KDU-ČSL a KSČM zde kandidují, proč však jejich
předsedové nechodí na zasedání zastupitelstva, to nemají o situaci v obci zájem? Dále by bylo
potřeba něco udělat s těmi parkujícími kamiony u kostela. Problém je v tom, že se jedná o
navážku, kdyby se to s tím návěsem utrhlo tak skončí pod břehem.
Starosta: Umístíme zde značku o tomto nebezpečí.
p.Rolf: Stále zde velmi špatně ordinuje doktor, nebylo by možné promluvit s jiným lékařem,
aby zde toto bylo zabezpečeno. Třeba doktorem z Pecky.
Starosta: Tato věc je v Borovnici skutečným problémem a bude potřeba ho řešit, svolám
jednání s doktorem Matysem na toto téma.
p. Chvojka: To samé se týká i zubařky, ta už tady neordinuje vůbec.
p. Perun: Zubařka tu nemůže provádět zákroky, protože zařízení v ordinaci neodpovídá
normám a jeho výměna by se jí nevyplatila. Dále bych se chtěl zeptat jestli vyjde zpravodaj.
Starosta: Budeme se snažit zpravodaj do voleb vydat.
K bodu 16)
Závěr.
Dnešní zasedání bylo posledním zasedáním tohoto zastupitelstva. Příští pravidelné zasedání
bude ustavujícím zasedáním nově zvoleného zastupitelstva a uskuteční se do 15-ti dnů od
vyhlášení výsledků voleb. Děkuji všem občanům za jejich podněty, připomínky, návrhy.
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Počet stran zápisu 5
Počet stran usnesení 2
Počet stran příloh 2

Zdeněk Perun v.r.

…………………………………….

Květa Štilcován v.r.

…………………………………….
Ing. Josef Bušák v.r.
starosta obce

Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:
22.9.2006
Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Zastupitelstvo schvaluje změny rozpočtu č.3 na rok 2006
Příjmy:
231 10 4111 UZ 98071
+17310 parlamentní volby
231 10 4111 UZ 98187
+20000 komunální volby
231 10 4222
+199400 dotace POV
Výdaje:
231 30 6114-5021 UZ 98071
231 30 6114-5139 UZ 98071
231 30 6114-5168 UZ 98071
231 30 6114-5169 UZ 98071
231 30 6114-5175 UZ 98071

+6290 – odměny volby
+320 – materiál
+2300 – PC servis
+7690 – služby
+710 - občerstvení

231 30 6112-5021 UZ 98071
231 30 6112-5139 UZ 98071
231 30 6112-5168 UZ 98071
231 30 6112-5175 UZ 98071

+6290 – odměny volby
+11700 – materiál
+2300 – PC servis
+710 - občerstvení

2. Zastupitelstvo schvaluje maximální možné zvýšení nájemného dle schválené metodiky
podle zákona č. 107/2006 Sb.
3. Zastupitelstvo schvaluje rozdělení odměn dle návrhů předsedů komisí a výborů.
Kontrolní výbor 2000 Kč, sociální komise 4000 Kč, stavební komise 2000 Kč.
4. Zastupitelstvo schvaluje přidělení příspěvku ve výši 2000 Kč MUDr. Petrtýlové na
zakoupení diagnostického přístroje. Peníze budou vyplaceny po předložení dokladu o
zakoupení přístroje.
5. Zastupitelstvo schvaluje záměr firmy Reality Krkonoše s.r.o. postavit na částech p.č. 109,
110 a st.p.č.177 v k.ú. Borovnice u Staré Paky rodinný dům k trvalému bydlení.
6. Zastupitelstvo schvaluje záměr obnovit památník obětem 1. světové války na hřbitově z
původních fragmentů.
7. Zastupitelstvo schvaluje využití kancelářské techniky pro kandidující strany, uskupení a
jednotlivce pro nadcházející komunální volby.
8. Zastupitelstvo schvaluje provedení oprav střechy na čp. 138 p. Holcem v nabídkové ceně
70000 Kč.
9. Zastupitelstvo schvaluje mimořádný příspěvek ve výši 12 Kč na obyvatele pro Lázeňský
mikroregion na vydání propagační brožury.
10. Zastupitelstvo schvaluje začlenění čištění odpadních vod a zásobování vodu do
hospodářské činnosti obce.
11. Zastupitelstvo schvaluje zveřejnit záměr prodeje parcely č. 1468/3 o výměře 28 m2.
12. Zastupitelstvo schvaluje směnu parcely č. 88 ve vlastnictví Obce za parcelu č. 89/39 o
výměře 83 m2 a za parcelu č. 1843/35 o výměře 76 m2 ve vlastnictví p. Martina Müllera.
Obec obdrží doplatek ve výši 8708 Kč. Na parcele č. 88 bude zároveň realizováno věcné
břemeno vedení liniové stavby ve prospěch Obce Borovnice.

Obecní zastupitelstvo ukládá:
Oznámit nájemníkům do konce září zvýšené nájemné
• Termín:
do konce září 2006
• Zodpovídá:
starosta
Zjistit podmínky, které by znamenaly "kladnou hodnotu" s výrazným významem pro
obec. Zabezpečit konání referenda a to počátkem roku 2007.
• Termín:
do konce listopadu 2006
• Zodpovídá:
starosta
Svolat jednání s MUDr. Matysem a řešit situaci s ordinací praktického lékaře.
• Termín:
do konce listopadu 2006
• Zodpovídá:
starosta
Vydat Borovnický zpravodaj
• Termín:
do 20.října 2006
• Zodpovídá:
starosta

Jana Nosková v.r.
místostarosta

Ing. Josef Bušák v.r.
starosta obce

