Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

29.12.2006

Přítomní členové zastupitelstva:

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

Omluveni:

Jaroslav Fučík,

Ostatní přítomní: viz prezenční listina přítomných
Program:
1) Úvod
2) Plnění úkolů z minulých zasedání
3) Rozpočtové změny č. 4 rozpočtu na rok 2006
4) Projednání návrhu rozpočtu na rok 2007
5) Projednání rozpočtového výhledu
6) Stanovení výše poplatku za odpady na rok 2007
7) Dotace z POV 2007
8) Žádosti občanů
9) Diskuse
10) 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. Pilař, pí.
Štilcová
H: Návrh byl schválen 4 hlasy. p. Pilař, 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.
Stav obecních financí k 29.12.2006:
Pokladna
0
Pokladna HČ
850,5
Běžný účet
495 187,07
Běžný účet HČ
266 478,39
181 202,50
Běžný účet FRB
TV
1.520.000

K bodu 2)
Ad1) Jednání s Ing. Blaškem proběhlo, jeho výsledkem je , že majitelé firmy neuvažují o
prodeji cesty, nebudou se podílet ne její úpravě, firma bude jednat o případném prodeji
stavební parcely č. 274 o výměře 98 m2. Po ukončení terénních úprav v jarních měsících bude
tato komunikace ze strany obce uvedena do původního stavu.

Ad2) Vydávání Borovnického zpravodaje bylo obnoveno a od posledního zasedání vyšla 2
čísla. Příští číslo vyjde v druhé polovině ledna.
Ad3) Co se týká nemovitosti čp. 188, tak je sjednaná schůzka se zájemcem na 8. ledna, kdy
by také mohlo dojít k uzavření smlouvy.
Ad4) Voda na hřbitově byla vypnuta a kašna vyčerpána.
Ad5) Informování obyvatel Borovnice se nyní děje hned několika způsoby:
1. Internetovými stránkami
2. Vývěskou na budově fary
3. Bojovnickým zpravodajem
4. Prostřednictvím rozhlasu
5. Prostřednictvím zastupitelů obce
K bodu 3)
Návrh rozpočtových změn č. 4 rozpočtu na rok 2006
Oddílparagraf
Příjmy
1112
1337
1361
1511
2460
2140-2132
3612-2111
3722-2329
6171-2111
6171-2131
6171-2322
4122
6310-2141
8115
Výdaje
2140-5155
2140-5159
2212-5139
2212-5169
2212-5171
3119-5154
3119-5321
2310-5137
2310-5169
2321-6121
3314-5021
3314-6125
3419-5154

Popis

Částka v Kč

Snížení - daň z příjmu ze SVČ
Navýšení - popl za odpady
Snížení - správní poplatky
Snížení – daň z nemovitosti
Navýšení - splátky FRB
Snížení - nájem prodejny
Navýšení - služby BH
Navýšení – prodej železného šrotu
Snížení - čin.MS-služby
Navýšení - pronáj,pozemků
Navýšení - pojistné plnění
Navýšení – dotace les
Navýšení – úroky
Navýšení – Krátkodobé financování

100000
10000
2000
10000
100000
20000
10000
10000
1500
3000
50000
13930
30000
1203000

Snížení - Pevná paliva obchod
Navýšení - ostatní energie
Navýšení - Komunikace - materiál
Navýšení - Komunikace - nákup služeb
Navýšení – Komunikace – opravy
Navýšení – MŠ energie
Zvýšení - Neinvestiční náklady na žáky
Snížení – Pitná voda - DHM
Snížení - Pitná voda - nákup služeb
Navýšení – ČOV
Snížení – knihovna – odměna
Snížení - knihovna - výpočetní technika
Snížení –Tělovýchovná činnost – energie

15000
5000
40000
25000
329000
15000
15000
50000
180000
1100000
1000
11000
4000

3419-5171
3429-5222
3322-5171
3612-5139
3612-5169
3612-5171
3631-5171
3631-6122
3632-5171
3639-5329
3722-5164
3722-5169
3745-5021
3745-5021
3745-5169
4175-5410
5512-5139
5512-5154
5512-5139
5512-5139
6112-5031
6112-5032
6171-5011
6171-5021
6171-5031
6171-5032
6171-5136
6171-5136
6171-5139
6171-5149
6171-5154
6171-5155
6171-5161
6171-5162
6171-5163
6171-5164
6171-5166
6171-5167
6171-5169
6171-5341

Snížení –Tělovýchovná činnost – opravy
Snížení – Zájmová činnost – Dotace
Snížení - Opravy památky
Snížení - Bytové hospodářství materiál
Navýšení - Bytové hospodářství služby
Navýšení - Bytové hospodářství opravy
Snížení - Veřejné osvětlení opravy
Snížení - Veřejné osvětlení zařízení
Snížení – Pohřebnictví - opravy
Navýšení – Mikroregion – příspěvek
Snížení – odpadové hospodářství – pronájem
Navýšení– odpadové hospodářství – služby
Navýšení – péče o vzhled obce – odměny
Snížení – péče o vzhled obce – materiál
Snížení – péče o vzhled obce – služby
Snížení – sociální dávky
Snížení – hasiči – materiál
Zvýšení– hasiči – energie
Snížení – hasiči – PHM
Snížení – hasiči – opravy
Navýšení - Povinné soc. pojištění
Navýšení - Povinné zdrav. pojištění
Snížení - platy zaměstnanců
Snížení – odměny
Snížení - Povinné soc. pojištění
Snížení - Povinné zdr. pojištění
Navýšení - Místní správa - knihy
Navýšení - Místní správa - drobný majetek
Navýšení - Místní správa - nákup materiálu
Snížení - Místní správa ostatní finanční výdaje
Navýšení - Místní správa – Energie
Snížení - Místní správa – Palivo
Snížení - Místní správa – Pošta
Navýšení - Místní správa – Telefon
Snížení - Místní správa – Pojištění, bankovní poplatky
Navýšení - Místní správa – Nájemné
Snížení - Místní správa – Konzultační služby
Snížení - Místní správa – Školení a vzdělávání
Navýšení - Místní správa – Služby
Navýšení – dotace les

15000
10000
10000
5000
2500
300000
35000
50000
20000
3500
10000
30000
15000
15000
5000
10000
20000
15000
2000
6000
5000
5000
100000
30000
20000
10000
6000
16000
20000
7000
30000
40000
1500
5000
20000
10000
30000
2000
25000
13930

Schodek ve výši 1203000 Kč bude kryt finančními prostředky z minulých let v souladu s §4
odst. 7) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném
znění
N: Zastupitelstvo schvaluje změny rozpočtu č.4 na rok 2006
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti

K bodu 4)
Návrh rozpočtu byl projednán finančním výborem dne 13.12.2006 a byl zveřejněn
15.12.2006. Návrh rozpočtu byl na zasedání zastupitelstva upraven a to na návrh Jiřího
Kühnela v oblasti výdajové - dotace pro TJ Jiskru a to o 20 tisíc a na kulturu (divadelní
představení) o 10 tisíc. Dále byl upraven na návrh Ing. Josefa Bušáka v části příjmové na pol.
2460 Splátky půjček od obyvatelstva o 100 tisíc Kč, kde se jedná o splátky půjčky z FRB a
zároveň byl s tímto v souvislosti navýšen na výdajové straně o 100 tisíc Kč, kde to
představuje proplácení půjčky obcí. Rozpočet je vyrovnaný s příjmy a výdaji ve výši 3603220
Kč.
N: Zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtu včetně úprav.Rozpočet je vyrovnaný s příjmy ve
výši 3603220 Kč a výdaji ve výši 3603220 Kč
Ú: Zveřejnit schválený rozpočet na internetových stránkách obce.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti
K bodu 5)
Rozpočtový výhled na období 2008 – 2010 byl zveřejněn na úřední desce spolu s rozpočtem.
Rozpočtový výhled dává predikci rozpočtových příjmů v daném období a reprezentuje
plánované výdaje obce. Z těchto výdajů představuje největší položku výstavba vodovodu
v daném období (10160000Kč), dále jsou zde zastoupeny projekční práce související se
zpracováním územního plánu obce (400000Kč), opravy a údržba komunikací (575000Kč),
neinvestiční příspěvky obcím na žáky (850000Kč), opravy bytového fondu (940000Kč), svoz
odpadů (969000Kč), odměny zastupitelů (1650000Kč), činnost obecního úřadu (2578000Kč).
Výdaje rozpočtového výhledu převyšují příjmy o 8563000 Kč, které bude nutné získat formou
úvěru, případně úsporných opatření.
N: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtový výhled na období 2008 – 2010.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti

K bodu 6)
Zastupitelstvo projednávalo případné navýšení poplatku za odpady. Obec v roce 2006 vydala
za odpadové hospodářství celkem 320735 Kč. Za separaci tříděného odpadu získala obec od
firmy EKOKOM celkem 21781 Kč. Za separaci odpadů obec vydala 62373 Kč. Za likvidaci
směsného komunálního odpadu včetně velkoobjemových kontejnerů pak obec vydala 258362
Kč. Sazba poplatku je tvořena pevnou a pohyblivou částí. Pevnou část tvoří částka 250 Kč na
poplatníka a pohyblivá část se určuje na základě skutečných nákladů. Celkový příjem z pevné
částky činí částku 120500 Kč zbývá tedy 116081 Kč (nezapočítává se tříděný sběr a
započítává se příspěvek ekonomu), což představuje navýšení o 241 Kč. Zastupitelstvo se
shodlo na tom, že nebude pro rok 2007 měnit sazbu pohyblivé části poplatku a ponechá ho na
stávající výši 150 Kč. Obec tedy bude dotovat likvidaci komunálního odpadu částkou zhruba
43780 Kč. Sazba poplatku tedy zůstává ve výši 400 Kč jako v roce 2006.
Zastupitelstvo proto projednalo a schválilo změnu č. 5 vyhlášky č. 1/2001. Vyhláška je
součástí zápisu.
N: Zastupitelstvo schvaluje změnu č.5 vyhlášky č.1/2001.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti
K bodu 7)
Zastupitelstvo projednalo žádost pro rok 2007 z POV Královéhradeckého kraje o dotaci
z dotačního titulu č. 2 na akci „Oprava cesty „Za humny“, předpokládané náklady budou činit

zhruba 500000 Kč. Obec Borovnice požádá Královéhradecký kraj o poskytnutí dotace ve výši
250000 Kč. Obec Borovnice potvrzuje, že má k dispozici prostředky potřebné na zabezpečení
povinného podílu na realizaci projektu.
N: Zastupitelstvo schvaluje žádost pro rok 2007 z POV Královéhradeckého kraje o dotaci
z dotačního titulu č. 2 na akci „Oprava cesty „Za humny“, předpokládané náklady budou
činit zhruba 500000 Kč. Obec Borovnice požádá Královéhradecký kraj o poskytnutí dotace
ve výši 250000 Kč. Obec Borovnice potvrzuje, že má k dispozici prostředky potřebné na
zabezpečení povinného podílu na realizaci projektu.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti

K bodu č. 8)
Zastupitelstvo projednalo žádost občanů o rekonstrukci místní komunikace vedoucí k hospodě
„Na mraveniště“. Bylo zkonstatováno, že tato komunikace je zařazena jako komunikace
určená k opravě na bezprašný povrch. Termín realizace je závislý na finančních prostředcích,
které má obec k dispozici. V případě získání finančních prostředků bude tato komunikace
opravena.
N: Zastupitelstvo bere na vědomí žádost občanů. V případě opravy této komunikace budou
žádající občané vyrozuměni.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti
Zastupitelstvo projednalo žádost manželů Rejlových o odprodej parcely č.1468/3 o výměře 28
m2. Návrh záměru byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu dne 16.10.2006 a schválen
zastupitelstvem dne 22.9.2006. Návrh e součástí zápisu.
N: Zastupitelstvo schvaluje prodej parcely č. 1568/3 o výměře 28m2 za cenu 20 Kč za 1m2
manželům Monice a Zbyňkovi Reilovým.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti
Zastupitelstvo projednalo žádost PaeDr. Václava Turka o vyjádření k záměru postavit na
parcele č. 96/10 přístřešek na auto a sklad zahradního nářadí. Zastupitelstvo nemá námitek
proti stavbě a zřízení sjezdu na obecní komunikaci p.p.č.1599.
N: Zastupitelstvo nemá námitek k výstavbě přístřešku na auto a skladu zahradního nářadí
na pozemku p.p.č. 96/10 v k.ú. Borovnice u Staré Paky stavebníka PaeDr. Václava Turka.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti

K bodu 9)
Diskuse:
p.Perun: Chtěl bych se zeptat z jakého důvodu byl v Borovnickém zpravodaji otištěn článek
p. Krause „… to bylo tenkrát“. Tento článek nahrazuje kroniku? Je to subjektivně zabarvené.
Zastupitelstvo schválilo vydávání kroniky ve zpravodaji, tato však nevychází a místo ní je
vydáván článek p. Krause, chtěl bych vědět proč?
Starosta: Je pravdou, že zastupitelstvo rozhodlo o vydávání kroniky ve zpravodaji. Důvodem
byl malý počet článků ve zpravodaji. Pokud jsou k dispozici články, vkládají se články. Pokud
je dost místa bude vložena kronika.
Ing. Stránský: Chtěl bych se zeptat na hospodaření v lesích.
Starosta: Protože ještě není ukončen hospodářský rok, tak informace nejsou ucelené.
Kompletní zpráva o hospodaření bude předložena na některém z příštích zasedání.

p.Štefan: Jak to vypadá s opravou nebo výstavbou kabin na hřišti.
Starosta: Obec se stala aktivním členem MAS (místní akční skupiny), tato je založena za
účelem čerpání prostředků z EU. Výstavba kabin byla začleněna jako jeden z projektů.
K bodu 10)
Závěr.
Příští zasedání se uskuteční v únoru 2007.
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Počet stran zápisu 6
Počet stran usnesení 1
Počet stran příloh 10

Miroslav Pilař v.r.
Květa Štilcován v.r.
Ing. Josef Bušák v.r.
starosta obce

Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

29.12.2006

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Zastupitelstvo schvaluje změny rozpočtu č.4 na rok 2006.
2. Zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtu včetně úprav.Rozpočet je vyrovnaný s příjmy
ve výši 3603220 Kč a výdaji ve výši 3603220 Kč
3. Zastupitelstvo schvaluje rozpočtový výhled na období 2008 – 2010.
4. Zastupitelstvo schvaluje změnu č.5 vyhlášky č.1/2001.
5. Požádat pro rok 2007 z POV Královéhradeckého kraje o dotaci z dotačního titulu č. 2
na akci „Oprava cesty „Za humny“, předpokládané náklady budou činit zhruba
500000 Kč. Obec Borovnice požádá Královéhradecký kraj o poskytnutí dotace ve výši
250000 Kč. Obec Borovnice potvrzuje, že má k dispozici prostředky potřebné na
zabezpečení povinného podílu na realizaci projektu.
6. Zastupitelstvo schvaluje prodej parcely č. 1568/3 o výměře 28m2 za cenu 20 Kč za
1m2 manželům Monice a Zbyňkovi Reilovým.
7. Zastupitelstvo nemá námitek k výstavbě přístřešku na auto a skladu zahradního nářadí
na pozemku p.p.č. 96/10 v k.ú. Borovnice u Staré Paky stavebníka PaeDr. Václava
Turka.
Obecní zastupitelstvo ukládá:
Zveřejnit schválený rozpočet na internetových stránkách obce.
• Termín:
do konce ledna 2007
• Zodpovídá:
starosta
Podat žádost o dotaci z POV Královéhradeckého kraje na rok 2007
• Termín:
do konce ledna 2007
• Zodpovídá:
starosta
Vydávat kroniku jako součást zpravodaje
• Termín:
trvalý
• Zodpovídá:
starosta

Jiří Kühnel v.r.
místostarosta

Ing. Josef Bušák v.r.
starosta obce

