Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

31.3.2006

Přítomní členové zastupitelstva:

Ing. Josef Bušák, Zdeněk Perun
Karel Novák, Jana Nosková,
Omluveni:
Květa Štilcová, Karel Pudil, Josef Stránský
Ostatní přítomní: viz prezenční listina přítomných

Program:
1) Úvod
2) Plnění úkolů z minulého zasedání.
3) Vyhlášení výběrového řízení na poskytování půjček z FRB
4) Určení členů komise pro výběrové řízení FRB
5) Výstavba čistírny odpadních vod pro Popluže
6) Využití obecních objektů (škola, kravín)
7) Odpadové hospodářství - likvidace papíru
8) Dotace sdružením v obci
9) Projednání aktualizace povodňového plánu
10) Vodovod – projekční příparava
11) Žádosti občanů
12) Diskuse
13) Závěr
K bodu 1)
Schůzi zahájil starosta obce, přivítal zúčastněné, zkonstatoval, že je přítomno 4 zastupitelé a
zastupitelstvo je usnášeníschopné. Pan Josef Stránský, Květa Štilcová, Karel Pudil jsou
omluveni.
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi p. Novák, p. Perun
H: Návrh byl schválen 2 hlasy. p. Novák, p. Perun 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 31.3.2006
Běžný účet
Běžný účet FRB
Běžný účet HČ
Dotační účet
TV

1946182,76
201464,21
364358,76
197278,18
1.319.648

K bodu 2)
Plnění úkolů z minulého zasedání:
Ad1) Spínač veřejného osvětlení v dolení části byl seřízen.
Ad2) Nájemní smlouva s firmou Betonservis s.r.o. byla sepsána.
Ad3) Práce na studii využitelnosti objektů kravína probíhají.

K bodu 3)
Na účtu FRB je k dnešnímu dni 201464 Kč určených k půjčkám. Termín pro podání žádosti o
půjčku z FRB návrh 14.4.2006 12:00 hodin. Půjčky jsou určeny na opravu stávajícího
bytového fondu v obci.
Návrh: Zastupitelstvo schvaluje vyhlášení výběrového řízení na poskytování půjček z FRB.
Termín pro podání žádostí je stanoven na pátek 14.4.2006 12 hodin.
H: Návrh byl schválen 4 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti
K bodu 4)
Zastupitelstvo navrhuje složení komise pro výběrové řízení na poskytnutí půjček z FRB.
Navrhované složení komise: Zdeněk Perun, Karel Pudil, Květa Štilcová, Ing. Josef Bušák,
Jana Nosková
Návrh: Schválit složení komise pro výběrové řízení na poskytování půjček z FRB.
H: Návrh byl schválen 4 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti
K bodu 5)
PF ČR v současné době povolil stavbu čistírny jako stavbu trvalou, Obec podala stavebnímu
úřadu žádost o změnu územního rozhodnutí. Obec musí také sepsat smlouvu s ČD. Poté bude
vydáno stavební povolení na celou akci. Pevně věříme, že celá akce bude zrealizována v
letošním roce.
Návrh: Zastupitelstvo bere na vědomí.
K bodu 6)
Obec Borovnice si nechala vypracovat studii využitelnosti objektu bývalé školy jako
zdravotního střediska. Využití patrové budovy je spojeno se zabezpečením bezbariérového
přístupu, což představuje částku 500000 Kč. Z tohoto důvodu je prozatím toto přemístění
neproveditelné z finančního hlediska. Důležitý je samozřejmě i zájem lékařů, který je bohužel
velmi malý.
Co se týká objektu kravína na příští týden je svoláno jednání s projektantem, kde se budeme
věnovat využití objektů a zadání studie.
Návrh: Zastupitelstvo bere na vědomí.
K bodu 7)
Společnost Marius Pedersen nabízí možnost rozšíření stávajícího tříděného sběru o kontejnery
na papír. Nabídka firmy je součástí přílohy. Vzhledem k praktické absenci sběru papíru, tak
jak tomu bývalo v dřívějších dobách by bylo vhodné do obce pořídit nejméně dva kontejnery.
Návrh: Zajistit jeden kontejner o objemu 1100l na tříděný sběr starého papíru.
H: Návrh byl schválen 4 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti
K bodu 8)
Obec Borovnice vykonala už všech příjemců dotací za rok 2005 veřejnosprávní kontrolu.
Kontroly proběhly bez výhrad. V letošním roce jsou opět rozpočtovány příspěvky sdružením
a to v celkové výši 30000 Kč.
Návrh: Přidělit neinvestiční dotaci 10000 Kč Klubu důchodců, 10000 Kč TJ Jiskra
Borovnice a 10000 Kč sdružení Větrák.
H: Návrh byl schválen 4 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti

K bodu 9)
Povodňový plán obce se v současné době zpracovává, cílem je ustanovit příslušné povodňové
orgány obce, které již defacto v současné době pracují. Povodňový plán se připravuje, návrh
je přílohou.
Návrh: Zastupitelstvo bere na vědomí.
K bodu 10)
Co se týká příprav na realizaci vodovodu, byla získána potřebná vyjádření k získání
stavebního povolení na vrt pod Menšinou a v pondělí budou dohodnuty podrobnosti ohledně
projektové dokumentace s Ing. Markovou v Trutnově. Protože se jedná o poměrně rozsáhlou
agendu bylo by vhodné, aby celou přípravu pro realizaci dozoroval člověk, který má s
přípravou a realizací těchto zakázek zkušenosti. Na základě doporučení z obcí, kde se
podobné stavby v minulosti realizovali, byl osloven Ing. Oldřich Makovička z Jičína, který
přislíbil předrealizační pomoc. Jedná se především o shromáždění podkladů pro zadání
projektové dokumentace, vyřízení potřebných podkladů pro dotační řízení a jeho optimalizaci.
Návrh: Pověřit Ing. Makovičku předrealizační přípravou vodovodu v Borovnici.
H: Návrh byl schválen 4 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti
K bodu 11)
Prodej parcely č. 7 o výměře 155 m2 a st.p.č. 1 o výměře 94 m2 panu Kirchhofovi. Záměr byl
zveřejněn usnesením zastupitelstva ze dne 30.9.2005.
Návrh: Schválit prodej parcely č. 7 o výměře 155m2 za 6 Kč za m2 a stavební parcely č. 1 o
výměře 94m2 za 20 Kč za m2 vedené ve zjednodušené evidenci.
H: Návrh byl schválen 4 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti
Žádost manželů Meijrink o odprodej parcely č. 1469 o výměře 201 m2, která je ve vlastnictví
obce.
Návrh: Zaměřit stávající stav komunikace p.č.1531/1, tak aby bylo zjištěno napojení na
parcelu 1469 a bylo možno rozhodnout o jejím zařazení do záměru na odprodej.
H: Návrh byl schválen 4 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti
Žádost p. Martina Müllera o odprodej parcely č. 88.
Návrh: Svolat jednání s p. Müllerem o odprodeji parcely.
H: Návrh byl schválen 4 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti

K bodu 12)
Diskuse:
Pan Perun: S ohledem na možnost separace papíru by bylo vhodné provést osvětovou
činnost formou letáku např. ve zpravodaji o této možnosti.
Starosta: Bude zařazeno do příštího vydání zpravodaje.
Pan Růžička: Jsou problémy s provozem těžké techniky, která zajíždí ke stavbě na čp. 145,
cesta je v současné době měkká a provozem nákladních aut zničená, co s tím bude obec dělat.
Pan Perun: Cesta bude muset být stavebníkem uvedena do původního stavu.
Pan Kraus: U Zárubů se propadla cesta v místě kanálu, bude třeba zhruba jedna betonová
roura pr. 20cm, osazení zajistím vlastními silami.
Starosta: Přidám do úkolů z dnešního zastupitelstva.

Ing.Stránský: Proč nejde rozhlas.
Starosta: V současné době veřejný rozhlas nefunguje, bude přemístěno vedení rozhlasu do
budovy školy a opravena trasa.
Pan Chvojka: Rád bych se starosty zeptal jak je spokojen s prací zastupitelstva, především
paní místostarostky. Neustále musím obhajovat zastupitelstvo, protože se bojíte jít mezi lidi,
proč nejsou schůze u Myšáka? Když byl u Vás před domem otevřený výkop tak jste mohla
dojít za stavby vedoucím, aby výkop zabezpečil, u „prádelny“ je ohnutý sloup a to také
nevidíte.
Paní Nosková: Chtěla bych říci, že funkci místostarostky nevykonávám celé volební období,
pokud bylo potřeba tak jsem pana starostu zastupovala, pokud jsem některé věci nemohla
zařídit předala jsem vše panu starostovi. Co se týká ohnutého sloupu, tak proč to neřeknete na
OÚ, jste tam denně.
Pan Novák: Nevidím jediný důvod proč by se zasedání zastupitelstva měla konat u Myšáka.
Starosta: Jak již bylo zvykem ke konci volebního období bude provedeno shrnutí toho co se
podařilo, co se nepodařilo, každý zastupitel bude mít prostor v Borovnickém zpravodaji
k tomu, aby vyjádřil s čím byl spokojen a s čím ne.
Pan Chvojka: Chci mít přístup ke kronice jsou tam o mé osobě napsány samé lži.
Pan Kraus: Knihovna je k dispozici na obecním úřadě.
Pan Chvojka: Ta skládka obrubníků u vchodu na hřbitov je velká ostuda, proč to není
uklizeno.
Starosta: V jarních měsících to bude uklizeno.
Ing. Stránský: Jaký je stav obecních lesů.
Starosta: Lesní porosty trpěly v letošní dlouhé zimě především množstvím sněhu, jsou časté
vrcholkové zlomy a je velká část kultur poničena okusem od zvěře. Na jarní období je
plánována nová výsadba v prostoru „Rovní“ .

K bodu 13)
Závěr.
Příští pravidelné zasedání se uskuteční v červnu 2006.
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Počet stran zápisu 4
Počet stran usnesení 1
Počet stran příloh 0

Zdeněk Perun v.r.

…………………………………….

Karel Novák v.r.

…………………………………….

Ing. Josef Bušák v.r.
starosta obce

Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:
31.3.2006
Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Vyhlášení výběrového řízení na poskytování půjček z FRB. Termín pro podání
žádostí je stanoven na pátek 14.4.2006 12 hodin
2. Schválit složení komise pro výběrové řízení na poskytování půjček z FRB.ve
složení: Zdeněk Perun, Karel Pudil, Květa Štilcová, Ing. Josef Bušák, Jana
Nosková
3. Zajistit jeden kontejner o objemu 1100l na tříděný sběr starého papíru.
4. Přidělit neinvestiční dotaci 10000 Kč Klubu důchodců, 10000 Kč TJ Jiskra
Borovnice a 10000 Kč sdružení Větrák.
5. Pověřit Ing. Makovičku předrealizační přípravou vodovodu v Borovnici.
6. Prodej parcely č. 7 o výměře 155m2 za 6 Kč za m2 a stavební parcely č. 1 o
výměře 94m2 za 20 Kč za m2 vedené ve zjednodušené evidenci panu Emilu
Kirchhofovi
7. Zaměřit stávající stav komunikace p.č.1531/1, tak aby bylo zjištěno napojení na
parcelu 1469 a bylo možno rozhodnout o jejím zařazení do záměru na odprodej.
Obecní zastupitelstvo ukládá:
1. Uzamknout stodolu čp. 188 a pověsit na dům ceduli o prodeji.
• Termín:
do 7.4.2006
• Zodpovídá:
starosta
2. Sezvat jednání s p. Müllerem o prodeji p.č. 88
• Termín:
21.4.2006
• Zodpovídá:
starosta
3. Zajistit dodání cementové trubky pr. 20 cm na cestu k p. Krausovi
• Termín:
do 7.4.2006
• Zodpovídá:
starosta
4. Opravit veřejný rozhlas
• Termín:
do 21.4.2006
• Zodpovídá:
starosta
5. Opravit sloup u čp. 228
• Termín:
do 21.4.2006
• Zodpovídá:
starosta
6. Vyvěsit a připravit žádosti o poskytování půjček z FRB
• Termín:
do 3.4.2006
• Zodpovídá:
starosta
Jana Nosková v.r.
místostarosta

Ing. Josef Bušák v.r.
starosta obce

