Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

29.6.2007

Přítomní členové zastupitelstva:

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

Omluveni:
Ostatní přítomní: viz prezenční listina přítomných
Program:
1)
2)
3)
4)

Úvod
Plnění úkolů z minulých zasedání
Projednání závěrečného účtu hospodaření za rok 2006
Schválení přijetí dotace na zhotovení projektové dokumentace na vodovod od
Královéhradeckého kraje
5) Projednání nabídky na vypracování projektové dokumentace na kanalizaci
6) Prodej čp. 188 přes realitní kancelář.
7) Rozpočtové změny č. 2 rozpočtu na rok 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, 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 29.6.2007:
Pokladna
7855,5
Pokladna HČ
3599,5
Běžný účet
1119510
836959
Běžný účet HČ
Běžný účet FRB
232244,46
Běžný účet dotace
29858
TV
1.520.000
Celkem
3.750.025 Kč

K bodu 2)
Smlouvy na poskytnutí dotace na ÚP byly sepsány.
Prohlídka obce a návrh trasy byl s projekční firmou projednáván dne 20.6.2007.

S vodoprávní úřadem bylo jednáno, pokud obec doloží vodoprávnímu úřadu rozhodnutím
zastupitelstva, že zahajuje projekční práce na kanalizaci, bude po prošetření na základě
žádosti VÚ vydávat povolení k vypouštění i na stávající septiky a to na dobu dvou let.

K bodu 3)
Závěrečný účet hospodaření obce je součástí zápisu. Byl vyvěšen na úřední desce dne
14.6.2007, zároveň byl vyvěšen na internetových stránkách obce. Hospodaření obce za rok
2006 bylo také popsáno v Borovnickém zpravodaji dne 5.6.2007. Jak vyplývá z auditu
hospodaření , byly zjištěny nedostatky spočívající:
- nedodržení ustanovení §15 (nebyla prováděna kontrola hospodaření dle rozpočtu
finančním výborem na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě), §17 (nebyla hodnocena zřízená příspěvková organizace), zákona o
rozpočtových pravidlech.
- Nedodržení ustanovení §8 a §30 zákona o účetnictví (nebylo provedeno správné
zaúčtování úbytku majetku při prodeji pozemků)
N: Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet za rok 2006 a souhlasí s celoročním
hospodařením obce za rok 2006 s výhradami dle auditu hospodaření, zastupitelstvo přijalo
opatření, které je součástí části usnesení, kde zastupitelstvo ukládá zřízení nápravy pro
jednotlivé členy zastupitelstva a pracovníky obecního úřadu. Zastupitelstvo konstatuje, že
obci nebyla v roce 2006 způsobena škoda výše popsanými nedostatky.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti

K bodu 4)
Zastupitelstvo projednalo smlouvu o poskytnutí investiční dotace z dotačního programu
„Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství obcí do 2000EO. Dotace je určena na
projektovou dokumentaci na vodovod a činí maximální částku a to 250000 Kč. Obec požádá
během července ještě o poskytnutí dotace na projekt na kanalizaci.
Návrh: Zastupitelstvo schvaluje přijetí dotace ve výši 250000 Kč od Krajského úřadu
z dotačního programu „Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství obcí do
2000EO na pořízení projektové dokumentace na vodovod Obce Borovnice a pověřuje
starostu obce podpisem příslušné smlouvy.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti
K bodu 5)
Na základě místního šetření, které bylo provedeno dne 20.6.2007, zhotovila firma IKKO s.r.o.
Hradec Králové jako vybraný zpracovatel projektové dokumentace na vodovod nabídku na
zhotovení projektové dokumentace na kanalizaci. Nabídková cena je 912730 Kč včetně DPH.
Cena dle ceníku UNIKA2007 je 2419000 Kč.
Návrh: Zastupitelstvo schvaluje zadání zakázky na vypracování projektové dokumentace na
kanalizaci a ČOV firmě IKKO s.r.o., Hradec Králové. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce
podpisem dodatku ke smlouvě o dílo s firmou IKKO s.r.o.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti
K bodu 6)
Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání dne 1.8.2005 záměr prodeje domu čp. 188
včetně pozemků. Do dnešního dne se nepodařilo nemovitost prodat. Je třeba rozhodnout jak

dále postupovat, zda obec bude nemovitost i nadále prodávat sama nebo ji bude nabízet
prostřednictvím realitní kanceláře nebo ji zrekonstruuje a bude pronajímat.
Návrh:Získat nabídky od realitních kanceláří.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti

K bodu 7)
Návrh rozpočtových změn č. 2 rozpočtu na rok 2007
Oddílparagraf
Příjmy
4131
2141-2111
6171-2322

Popis

Částka v Kč

Navýšení- vrácená dotace HČ
Navýšení – služby obchod
Navýšení – pojistná náhrada

200000
13500
52000

Výdaje
2321-6121
2321-5169
3119-5154
3639-5329
6171-5139
6171-5156
6171-5169
6171-5901
6171-5321
5512-5154
6402-5364

Navýšení - ČOV
Navýšení – služby ČOV
Navýšení – energie MŠ
Navýšení – přísp.Mikroregion
Navýšení - materiál OÚ
Navýšení - benzín Tranzit
Navýšení - služby OÚ
Navýšení – rezervy
Navýšení - přestupky MěÚ
Navýšení - energie
Navýšení - vratky KÚ za rok 2006

100000
10000
10000
3500
10000
7000
30500
68000
1500
11000
14000

Návrh rozpočtových změn byl vyvěšen na úřední desce dne 14.6.2007.
Návrh:Zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtových změn č. 2 rozpočtu na rok 2007
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti
K bodu 8)
Žádost manželů Dvořákových o vyjádření ke stavbě vleku, k terénním úpravám a ke stavbě
obslužného objektu pro vlek
Návrh:Zastupitelstvo bere na vědomí předloženou projektovou dokumentaci, bez dalších
připomínek.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti

Žádost paní Jiřiny Homolkové o prodej p.č. 1445/2 o výměře 65 m2, 1445/3 o výměře 46 m2
a 1781 o výměře 178 m2.(zde je nutné zvážit zda prodávat p.č. 1781 po které by eventuelně
mohl jít vodovod, pokud by ho paní Homolková na svém pozemku nestrpěla.
Návrh:Zastupitelstvo schvaluje zveřejnění záměru obce prodat parcelu č. 1445/2 o výměře
65 m2 a parcelu č. 1445/3 o výměře 46 m2.
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. P. Fučík a pí. Štilcován byly proti.

Žádost paní Jiřiny Homolkové a pana Jaroslava Homolky o mimosoudní vyrovnání a
zaplacení škody ve výši 187483 Kč.
Návrh:Zastupitelstvo nesouhlasí s mimosoudním vyrovnáním s paní Jiřinou Homolkovou
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti
Žádost p. Kociána o prodej p.č. 1453 o výměře 140 m2. Nebyla dosud oficielně projednána.
Návrh:Zastupitelstvo schvaluje zveřejnění záměru prodeje parcely č. 1453 o výměře 140 m2
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti
Žádost Ing. Pavla Stránského o prodej p.č.112/1 o výměře 183 m2 a p.č.112/2 o výměře 329
m2.
Návrh:Zastupitelstvo schvaluje zveřejnění záměru prodeje parcely č. 112/1 o výměře 183
m2 a parcely č. 112/2 o výměře 329 m2.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti
Žádost Ing. Zdeňka Hlavatého o prodej p.č. 81/4 o výměře 72 m2.
Návrh:Zastupitelstvo schvaluje zveřejnění záměru prodeje parcely č. 81/4 o výměře 72 m2
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti
Žádost manželů Olosových o odkoupení p.č.1848/5 o výměře 1703 m2, záměr byl zveřejněn
dne 19.2.2007. Nákupní cena činila 20 Kč za 1 m2.
Návrh:Zastupitelstvo schvaluje prodej parcely č. 1848 /5 za cenu 35 Kč za 1 m2 manželům
Olosovým.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti

K bodu 9)
Diskuse:
p.Nosek: Bylo by vhodné snížit rychlost v úseku před krámkem a to na 30 km/h, je to tam
velmi nebezpečné.
Starosta: Záležitost projednáme s Policií a se SUS.
p.Nosek: Kanalizace na Popluži je již dokončená, kdo uklidí ty pařezy.
p. Starosta: Kanalizace je dokončená, pařezy necháme uklidit.
pí. Poláková: Třicítka byla také u hřbitovní zdi, bylo by dobré ji zde opět obnovit, je zde
úzká silnice a je to nebezpečné.
Starosta: Bude projednáno s Policií a SUS.
Chvojka: Co bude obec dělat s doktorem, vůbec se nejezdí, pořád se o tom jen bavíme a nic
se neděje. Bylo by už na čase s tím něco udělat.
Starosta: Jedním z úkolů z minulých zasedání bylo jednat s doktorem z Pecky. Bude nutné
provést kontrolu usnesení.

K bodu 10)
Závěr.
Příští zasedání se uskuteční v září 2007.
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Počet stran zápisu 5
Počet stran usnesení 2
Počet stran příloh 25

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

Ing. Josef Bušák
starosta obce

Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

29.6.2007

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet za rok 2006 a souhlasí s celoročním
hospodařením obce za rok 2006 s výhradami dle auditu hospodaření, zastupitelstvo
přijalo opatření, které je součástí části usnesení, kde zastupitelstvo ukládá zřízení
nápravy pro jednotlivé členy zastupitelstva a pracovníky obecního úřadu.
Zastupitelstvo konstatuje, že obci nebyla v roce 2006 způsobena škoda výše
popsanými nedostatky.
2. Přijetí dotace ve výši 250000 Kč od Krajského úřadu z dotačního programu „Rozvoj
infrastruktury v oblasti vodního hospodářství obcí do 2000EO na pořízení projektové
dokumentace na vodovod Obce Borovnice a pověřuje starostu obce podpisem
příslušné smlouvy.
3. Zadání zakázky na vypracování projektové dokumentace na kanalizaci a ČOV firmě
IKKO s.r.o., Hradec Králové. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem dodatku
ke smlouvě o dílo s firmou IKKO s.r.o.
4. Návrh rozpočtových změn č. 2 rozpočtu na rok 2007
5. Zveřejnění záměru obce prodat parcelu č. 1445/2 o výměře 65 m2 a parcelu č. 1445/3
o výměře 46 m2.
6. Zastupitelstvo nesouhlasí s mimosoudním vyrovnáním s paní Jiřinou Homolkovou.
7. Zveřejnění záměru prodeje parcely č. 1453 o výměře 140 m2
8. Zveřejnění záměru prodeje parcely č. 112/1 o výměře 183 m2 a parcely č. 112/2 o
výměře 329 m2.
9. Zveřejnění záměru prodeje parcely č. 81/4 o výměře 72 m2.
10. Prodej parcely č. 1848 /5 za cenu 35 Kč za 1 m2 manželům Olosovým.

Obecní zastupitelstvo ukládá:
Provádět pravidelnou, systematickou, a úplnou kontrolu hospodaření obce a
hospodaření zřízené příspěvkové organizace v souladu se schváleným rozpočtem a
rozpočtem po změnách.
• Termín:
trvalý
• Zodpovídá:
předseda finančního výboru
Provádět pravidelnou kontrolu usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva
• Termín:
trvalý
• Zodpovídá:
předseda finančního výboru
Řádně zaúčtovat pohyby majetku obce.
• Termín:
trvalý
• Zodpovídá:
účetní
Vypracovat a podepsat dodatek ke smlouvě s firmou IKKO s.r.o.
• Termín:
do konce července 2007
• Zodpovídá:
starosta

Zveřejnit záměry prodeje pozemků
• Termín:
do konce července 2007
• Zodpovídá:
starosta
Získat nabídky realitních kanceláří na prodej čp. 188
• Termín:
do konce srpna 2007
• Zodpovídá:
starosta

Jiří Kühnel v.r.
místostarosta

Ing. Josef Bušák v.r.
starosta obce

