Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

23.3.2007

Přítomní členové zastupitelstva:

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

Omluveni:

Jiří Kühnel

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

Úvod
Plnění úkolů z minulých zasedání
Vyhlášení referenda k umístění větrných elektráren v obci
Vyhláška č. 1/2007 FRB
Vyhlášení výběrového řízení na půjčky z FRB pro rok 2007
Změna č. 1 rozpočtu na rok 2007
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. Votoček, p.
Fučík
H: Návrh byl schválen 4 hlasy. p.Votoček, 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 15.2.2007:
Stav obecních financí k 23.3.2007:
Pokladna
13045
Pokladna HČ
3411,5
Běžný účet
944492
Běžný účet HČ
660727
209232
Běžný účet FRB
TV
1.520.000

K bodu 2)
Stará hasičská stříkačka byla převezena do důstojnějších prostor.
Kontrola finančního hospodaření obce byla provedena finančním výborem dne 22.února.
Ostatní úkoly trvají

K bodu 3)
Obec Borovnici požádaly dvě společnosti o vyjádření k jejich záměru výstavby větrných
elektráren v katastru obce. Jednalo se o společnost KEŠAM s.r.o. a společnost pana MVDr.
Krejčího. Společnost Kešam s.r.o. má v úmyslu postavit v obci dvě větrné elektrárny o výšce
rotoru 100m a výkonu každá 2MW, MVDr. Krejčí má v úmyslu postavit 3 větrné elektrárny o
výšce rotoru 80 m každá o výkonu 2MW. Obě společnosti mají zájem postavit elektrárny
v oblasti bývalého větrného mlýna. MVDr. Krejčí předvedl svůj záměr na zasedání
zastupitelstva dne 23.6.2006. Společnost Kešam s.r.o. prezentovala svůj záměr dne 27.1.2007.
Společnost KEŠAM s.r.o. dále uspořádala exkurzi k větrným elektrárnám v Protivanově a
Drahanech.
Zastupitelstvu byla předložena petice proti výstavbě větrných elektráren v obci.
Vyjednavačem a zástupcem petičního výboru je pan Jiří Růžička. Petici podepsalo celkem 82
obyvatel obce což je cca ¼ obyvatel obce. Na jednání zastupitelstva byl přítomen i MVDr.
Krejčí, který prezentoval studii Ústavu pro fyziku atmosféry na posouzení lokality z hlediska
efektivity výroby el. energie. Dle této studie je lokalita mírně pod hranicí rentability výroby
el. energie vzhledem k nákladům. Společnost MVDr. Krejčího proto od záměru výstavby
v katastru obce ustupuje. Zastupitelstvo vzalo tento příspěvek na vědomí. Protože minulé
zastupitelstvo odložilo rozhodnutí o umístění větrných elektráren na rozhodnutí občanů,
jediným způsobem jak je toto rozhodnutí možné provést je místní referendum. Zastupitelstvo
přistoupilo k hlasování o vyhlášení místního referenda. S ohledem na petici občanů a na
studii, kterou předložil MVDr. Krejčí, zastupitelstvo zamítlo konání místního referenda jako
zbytečně vynaložené prostředky. Zastupitelstvo tedy vzalo na svoji zodpovědnost rozhodnutí
o umístění větrných elektráren na katastru obce a s umístěním nesouhlasí.
N: Vyhlásit místní referendum o výstavbě větrných elektráren v obci.
H: Návrh nebyl byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti
N: Vyslovit souhlas s umístěním větrných elektráren na katastru obce.
H: Návrh nebyl byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti
K bodu 4)
S ohledem na skutečnost, že se mění úrokové sazby u podobných produktů a s ohledem na
stoupající ceny za práce související s údržbou a opravou bytového fondu se zastupitelstvo
rozhodlo zrušit vyhlášku č. 1/99 a vyhlásit novou vyhlášku o použití prostředků z FRB č.
1/2007. Návrh vyhlášky je součástí zápisu.
N: Schválit vyhlášku č. 1/2007 O vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje
bydlení na území obce.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti
K bodu 5)
Zastupitelstvo obce vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí půjček z FRB pro letošní rok.
Půjčky budou poskytovány dle nové vyhlášky č. 1/2007. Termín pro doručení přihlášky je
stanoven na pondělí 23.4.2007 do 17 hodin.
N: Vyhlásit výběrové řízení na poskytnutí půjčky z FRB pro rok 2007. Termín pro podání
přihlášky je pondělí 23.4.2007 do 17 hodin.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti
K bodu 6)
Obec obdržela dotaci ze státního rozpočtu a z EU na zalesnění ve výši 30000 Kč. Tato dotace
nebyla rozpočtována. Návrh rozpočtových změn č.1 byl vyvěšen na úřední desce dne
7.3.2007 a sejmut 23.3.2007. Návrh je přílohou tohoto zápisu.

N: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové změny č. 1 rozpočtu roku 2007
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. Záměr byl vyvěšen dne 20.2.2007 a sejmut dne 23.3.2007. Je třeba stanovit
cenu za 230m2 a věcné břemeno. Zastupitelstvo stanovilo cenu na 7 Kč za m2. Cena za věcné
břemeno je stanovena dle zákona č. 151/1997 Sb. §18 odst. 5) a to 10000 Kč.
N: Zastupitelstvo schvaluje prodej parcely č. 789/3 o výměře 230 m2 za cenu 7 Kč za 1 m2 a
zřízení věcného břemene práva vstupu a vjezdu za cenu 10000 Kč pro manžele Lukáčkovi.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti
Žádost o projednání a uznání nároku na náhradu škody způsobenou protiprávním jednáním.
Žádost podala paní Homolková. Zastupitelstvo žádost projednalo, paní Homolková byla
vyzvána, aby potvrdila výši svého nároku. Paní Homolková sdělila, že výši nároku již obci
předala dne 21.8.2006 a nárok je ve výši 183483 Kč. Paní Homolková viní obec
z protiprávního vstupu na její pozemek, z devastace jejího pozemku, z narušení stávajícího
vodovodního potrubí, z kterého pak vytékala voda a ta způsobila poškození terasy a úložiště
uhlí pod ní, zároveň došlo k poškození kotle jeho zatopením.
Obec Borovnice v roce 2002 prováděla opravu stávajícího vodovodního řadu, který vede
vedle domu paní Homolkové po jejím pozemku. V lednu 2003 ohlásila paní Homolková
vniknutí vody do prostoru kotelny, prostor, kde je umístěn kotel se nachází pod spárou
vodorovné izolace. Obec Borovnice provedla odvodnění na severní straně domu. Nechala
vypracovat řešení odvodnění objektu Ing. Chaloupským a toto odizolování a odvodnění obec
provedla a uhradila. Celá kauza byla nahlášena pojišťovně Kooperativě. Zastupitelstvo
projednalo žádost paní Homolkové a shodlo se na tom, že bude nutné nechat vyhotovit
znalecký posudek, který by ohodnotil poškození terasy, domu a pozemku.
N: Zastupitelstvo schvaluje zadání vypracování znaleckého posudku na určení poškození
terasy, domu a pozemku paní Homolkové vlivem vniknutí vod.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti
K bodu č. 8)
Diskuse:
p.Jiří Votoček: Pracoval jsem ve stavební komisi a studnu ze které je nataženo potrubí jsme
opravovali, studna byla zajílována, o kterou starou trubku se jedná. Bylo by třeba také
prošetřit, zda na vině není také špatný stav nemovitosti paní Homolkové.
p.Perun: Při oprav potrubí byla stará trubka demontována a na jejím místě byla prostrčena
trubka nová. Ostatní trubky byly zaslepeny.
p. Starosta: Přednesl příspěvek k povolení k nakládání s vodami a povolení k vypouštění
odpadních vod.
p. Fučík: Měl bych dotaz na pana MVDr. Krejčího, jak přišel na naši lokalitu jako vhodnou
ke stavbě větrných elektráren.
MVDr. Krejčí: Jednak se mi lokalita líbí, jednak znám pana starostu přes KDU-ČSL a dále
tu stály větrné mlýny, poslední z nich byl umístěn naproti Kubcovým, kam jsem jezdil kvůli
ovcím, na možné využití místní lokality k možné stavbě větrných elektráren mě přivedl pan
Kubec.

K bodu 9)
Závěr.
Příští zasedání se uskuteční v dubnu 2007.
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Počet stran zápisu 4
Počet stran usnesení 1
Počet stran příloh 5

Pavel Votoček v.r.
Jaroslav Fučík v.r.
Ing. Josef Bušák v.r.
starosta obce

Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

23.3.2007

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Neschválilo vyhlášení místního referenda k výstavbě větrných elektráren v obci.
2. Neschválilo souhlas obce s investičním záměrem výstavby větrných elektráren
v katastru obce.
3. Vyhlášku č. 1/2007 O vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení
na území obce.
4. Vyhlásit výběrové řízení na poskytnutí půjčky z FRB pro rok 2007. Termín pro podání
přihlášky je pondělí 23.4.2007 do 17 hodin.
5. Rozpočtové změny č. 1 rozpočtu roku 2007.
6. Prodej parcely č. 789/3 o výměře 230 m2 za cenu 7 Kč za 1 m2 a zřízení věcného
břemene práva vstupu a vjezdu za cenu 10000 Kč pro manžele Lukáčkovi.
7. Zadání vypracování znaleckého posudku na určení poškození terasy, domu a pozemku
paní Homolkové vlivem vniknutí vod.

Obecní zastupitelstvo ukládá:
Vyhlásit výběrové řízení na poskytnutí půjček z FRB a připravit potřebné dokumenty.
• Termín:
do konce března 2007
• Zodpovídá:
starosta
Zajistit soudního znalce na provedení odhadu poškození nemovitosti paní Homolkové.
• Termín:
do konce března 2007
• Zodpovídá:
starosta
Vydat Bojovnický zpravodaj.
• Termín:
do konce března 2007
• Zodpovídá:
starosta

Jiří Kühnel v.r.
místostarosta

Ing. Josef Bušák v.r.
starosta obce

