Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

9.6.2007

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)
5)
6)
7)
8)
9)

Úvod
Plnění úkolů z minulých zasedání
Projednání výsledků nabídek na vypracování ÚP obce Borovnice
Schválení přijetí dotace na zhotovení ÚP od Královéhradeckého kraje
Nabytí majetku dle z. č. 172/1991 Sb.
Návrh nového ceníku za vyúčtování vyřízených řízení o přestupcích
Kanalizace v obci
Diskuse
Závěr

K bodu 1)
Schůzi zahájil starosta obce, přivítal zúčastněné, zkonstatoval, že jsou přítomno 7 zastupitelů
a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pí. Štilcová, p.
MVDr. Šafařík
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Pí. Štilcová, p. MVDr. Šafařík 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 9.6.2007:
Pokladna
16065
Pokladna HČ
4000
Běžný účet
728273
Běžný účet HČ
992503
229413
Běžný účet FRB
Běžný účet dotace
29858
TV
1.520.000

K bodu 2)
Výběrové řízení na půjčky z FRB bylo vyhlášeno.
Znalecký posudek na škodu si nechala vypracovat paní Homolková.
Borovnický zpravodaj byl vydán tento týden.

K bodu 3)
Nabídky na vypracování ÚP obce Borovnice předložily tyto firmy:
TENET s.r.o. Trutnov cena
339150 kč včetně DPH
SURPMO a.s. Praha
339150 kč včetně DPH
REGIO projektový ateliér s.r.o.
464100 kč včetně DPH
Komise navrhla jako dodavatele firmu TENET s.r.o. Trutnov, s ohledem na předložené
reference, blízkost sídla firmy a na možnost začlenění ÚP do GIS provozovaného na OU.
N: Zastupitelstvo schvaluje firmu TENET s.r.o. jako zpracovatele ÚP Obce Borovnice a
pověřuje starostu obce sepsáním smlouvy o dílo.
H: Návrh nebyl byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti
K bodu 4)
Zastupitelstvo projednalo smlouvu č. PRK-SPD 100703/07 o poskytnutí dotace na pořízení
ÚP Obce Borovnice ve výši max. 40% předpokládaných výdajů tj. 135600 Kč. Dotace je
splatná do 90 dnů od podpisu smlouvy.
Návrh: Zastupitelstvo schvaluje přijetí dotace ve výši 135600 Kč od Krajského úřadu na
pořízení ÚP 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)
Pozemek p.č. 89/29 o výměře 728 m2 je v současné době nesprávně zapsán na LV 60000 jako
vlastnictví České republiky. Dle příslušných dokladů uvedených v knihovní vložce č. 556
patří tato parcela dle zákona č. 172/1991 Sb. Obci Borovnice.
Návrh: Zastupitelstvo schvaluje nabytí parcely č. 89/29 o výměře 728 m2 dle zákona č.
172/1991 Sb.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti
K bodu 6)
Městský úřad ve Dvoře Králové předložil nový ceník za vyúčtování vyřízených řízení o
přestupcích.
Návrh:Zastupitelstvo souhlasí s úpravou stávající veřejnoprávní smlouvy dle nového
ceníku.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti
K bodu 7)
Kanalizace:
S ohledem na skutečnost, že je nutné dle příslušného zákona provést žádost o povolení
vypouštění odpadních vod do vodoteče do konce června tohoto roku, zvažuje zastupitelstvo
možnost vybudování kanalizace v obci. Protože v současné době je podepsána smlouva
s firmou IKKO s.r.o. Hradec Králové o dodávce projekčních prací na vodovodu v Borovnici,
byl u této firmy učiněn dotaz zda by bylo možné a za jakých podmínek provést rozšíření
stávající smlouvy o vyprojektování kanalizace. Návštěva u projektantů se konala včera.
Výsledek je ten, že by to samozřejmě bylo možné, navíc by to ušetřilo finanční prostředky,
protože by se provádělo pouze jedno vyjádření k přechodu sítí po pozemcích. Což by také
urychlilo projednávání.
Dne 20.6. se uskuteční rekognoskace terénu pro zamýšlenou kanalizaci, ze které by měl vzejít
návrh řešení. Obec Borovnice vstoupí do jednání s Městským úřadem ve Dvoře Králové nad
Labem, aby bylo možné žádat o výjimku nebo povolení na zhruba 3 roky pro občany mající
stávající septiky s ohledem na budoucí připojení občanů na kanalizaci.

Jak již bylo řečeno při schvalování rozpočtu na letošní rok, letošní rok bude ve znamení
velkých výdajů, které však nebudou přímo viditelné, protože se bude jednat o práce projekční.
Obec požádala o poskytnutí dotace na tyto projekční práce Královéhradecký kraj.
V průběhu měsíce června využije obec možnost vykonání praxe studentů a pověří je
provedením informačních zákresů, které by měly pomoci projektantům při navrhování trasy a
přípojek. Do katastrální mapy bude nutné zakreslit všechny vývody odpadní vody z domu a
také zakreslit přívod vody ze studně. Při této práci bude nutná součinnost vlastníka
nemovitosti, který příslušný zákres podepíše.
Co se týká finanční stránky , tak realizace bude představovat částku cca 30 mil. Kč, což si
obec při rozpočtu 4 mil. Kč ročně nemůže dovolit. Proto využijeme nové období poskytování
dotací 2007-2013 a pokusíme se získat prostředky buď z národních nebo evropských zdrojů.
Pro občany to bude znamenat především tu skutečnost, že se budou muset podílet na
nákladech projekce přípojky kanalizace a vodovodu, což bude představovat částku zhruba
okolo 2000 Kč. Majitel nemovitosti si bude muset dále na své náklady přípojku zřídit a zrušit
stávající septik nebo jímku. Zástupci firmy IKKO s.r.o. budou v blízké době obcházet majitele
pozemků, přes které povede trasa této liniové stavby a uzavírat s nimi příslušné smlouvy.
Teprve poté přikročí k realizaci projektu.
N: Zastupitelstvo schvaluje záměr vybudovat v obci splaškovou kanalizaci.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
Úkol: Zjistit zda je záměr realizovatelný, dále zjistit cenovou nabídku na současné
zpracování s projektovou dokumentací na vodovod.
K bodu č. 8)
Diskuse:
p.PeaDr. Turek: Pokud obec zvolí gravitační kanalizaci, jak zabezpečíte přívod k domu
pokud nebudete mít souhlas vlastníka pozemku?.
Starosta: Bohužel v tomto případě nebude možné vedení kanalizace a bude se hledat jiné
možné řešení. Projektanti v tomto případě využívají možnosti uložení vodovodu a kanalizace
do komunikací.
p. Müller: Jaká bude cena vodného a stočného.
Starosta: Cena vodné a stočného se odvíjí od skutečných nákladů spojených s provozem
kanalizace a vodojemu. Co se týká amortizace stavby vše závisí na poskytnuté dotaci. Pokud
by činila alespoň 70% tak by amortizace např. při délce 40 let představovala částku 9 Kč za
m3 při měsíčním odběru 2250 m3. Cena vodného a stočného by se mělo pohybovat v rozmezí
20 – 40 Kč za m3 bez DPH. Vše bude upřesněno v okamžiku, kdy budeme znát vysoutěženou
cenu, typ čerpadla pro vrt, nákladnost úpravy vody, případně typ čistírny a její energetickou a
obslužnou náročnost
p. Štefan: Bude mít vůbec Obec Borovnice dostatek finančních prostředků na zaplacení
projektu?
Starosta: V současné době disponuje Obec Borovnice volnými prostředky ve výši cca 3,5
mil. Kč což by mělo stačit. Navíc počítáme se získáním dotace od Královéhradeckého kraje.
p.Kocián: Když tady poslouchám ty sumy za kanalizaci, máte dobře spočítáno, zda by se
nevyplatilo obstarat lidem ČOV nebo septiky s filtrem. Měl bych zájem o výpočet.
Starosta: Obstarání ČOV nebo filtrů by samozřejmě bylo finančně nejvýhodnější. Problém je
však s provozem, odvodem přečištěné vody. Jen realizace výústního objektu s klapkou stojí
zhruba 15 – 20 tis. Kč. Dále ne všechny objekty stojí u vodoteče, ve velké většině je mezi

vodotečí a objektem silnice. V každém případě příslušné výpočty budou upřesněny do konce
června letošního roku.

K bodu 9)
Závěr.
Příští zasedání se uskuteční 29.6. 2007 od 18 hodin v Restauraci U Myšáka.
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Počet stran zápisu 4
Počet stran usnesení 1
Počet stran příloh 1

MVDr. Josef Šafařík v.r.
Květa Štilcován v.r.
Ing. Josef Bušák v.r.
starosta obce

Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

9.6.2007

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Firmu TENET s.r.o. jako zpracovatele ÚP Obce Borovnice a pověřuje starostu obce
sepsáním smlouvy o dílo.
2. Přijetí dotace ve výši 135600 Kč od Krajského úřadu na pořízení ÚP Obce Borovnice
a pověřuje starostu obce podpisem příslušné smlouvy.
3. Nabytí parcely č. 89/29 o výměře 728 m2 dle zákona č. 172/1991 Sb.
4. Souhlasí s úpravou stávající veřejnoprávní smlouvy dle nového ceníku.
5. Záměr vybudovat v obci splaškovou kanalizaci.
Obecní zastupitelstvo ukládá:
Sepsat příslušné smlouvy.
• Termín:
• Zodpovídá:

do konce června 2007
starosta

Provést posouzení záměru vybudovat kanalizaci v obci a zajistit příslušnou nabídku
• Termín:
do 29.6.2007
• Zodpovídá:
starosta
Jednat s vodoprávním úřadem o řešení situace v Borovnici s vypouštěním odpadních
vod do realizace kanalizace.
• Termín:
do konce 15.6. 2007
• Zodpovídá:
starosta

Jiří Kühnel v.r.
místostarosta

Ing. Josef Bušák v.r.
starosta obce

