
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici 
 
                                                 Datum: 13. 11. 2019 
 
 
Přítomní členové zastupitelstva: Eva Tajbrová, Hana Votočková, Bohuslava Hrdinová, 

Martin Kühnel, Dana Vočková, Ing. Lucie Bartošová 
Omluveni: Martin Vočka 
Ostatní přítomní:   Viz prezenční listina 
 
Program: 
1) Úvod 
2) Závěrečný účet r.2018 
3) Návrh rozpočtu na r.2020 
4) Rozpočtové změny č.9 a 10 
5) Inventarizace 
6) Schválení smluv o poskytnutí účelové dotace  
7) Schválení dotace městské knihovně 
8) Schválení OZV-poplatek z pobytu 
9) Žádost o odkoupení cesty p.p. č. 1449/2 
10) Záměr pronájmu nebytových prostor 
11) Sběr použitého oleje a tuků od r.2020 
12) Diskuse 
13) Závěr 

 
Bod 1) 
Starostka přivítala přítomné, konstatovala, že je přítomno 6 zastupitelů a zasedání je tedy 
usnášeníschopné 
Jako zapisovatelku navrhuji paní Bohuslavu Hrdinovou. 
Jako ověřovatele zápisu navrhuji paní Hanu Votočkovou a paní Danu Vočkovou. 
 
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti. Paní 
starostka přednesla program jednání, požádala zastupitele o doplnění programu. Žádné 
připomínky ani návrhy nebyly vzneseny. 
H: Program byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti. 
 
 
Bod 2) 
Návrh závěrečného účtu za rok 2018 byl projednán na veřejném zasedání zastupitelstva 
v červnu, ale omylem nedošlo k uvedení této skutečnosti v zápisu a usnesení. Tímto bude vše 
napraveno. 
  
Návrh závěrečného účtu za rok 2018 byl zveřejněn na úřední desce včetně elektronické úřední 
desky umožňující dálkový přístup od 29.5. do 26.6 . Při přezkoumání hospodaření nebyly 
zjištěny žádné chyby a nedostatky. 
 
N: Zastupitelstvo schvaluje Závěrečný účet  s vyjádřením souhlasu s celoročním 
hospodařením za rok 2018 bez výhrad. 
H:Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti. 
 



 
Bod 3) 
Návrh rozpočtu na rok 2020 byl předložen a projednán ve finančním výboru 11.11.2019 a 
bude vyvěšen na úřední desce 14.11.2019. 
 
Ú: Zveřejnit návrh rozpočtu na rok 2020 na úřední desku – účetní. 
 
Bod 4) 
O stavu finančních prostředků obce a rozpočtovými opatřeními č.9 a č.10 seznámí přítomné 
účetní obce paní Hrdinová. 
 
Stav finančních prostředků k 13.11.2019: 
 
Běžný účet 4 040 590,90 Kč 
Účet HČ 1 207 738,07 Kč 
FRB     268 174,21 Kč 
VAK     140 814,00 Kč 
Sbírka mlýn       21 342,00 Kč  
Sbírka zvon       87 465,33 Kč 
Pokladna       23 146,00 Kč 
Pokladna HĆ       14 076,00 Kč 
 
Celkem  5 803 346,51 KČ 
 
ÚVĚR  KB                 6 550 000,00 KČ 
 
 

Rozpočtové opatření č.9 rozpočtu obce na rok 2019 

 
Příjmy: 
 1340       3659 Kč  poplatek z odpadů  
 1341           50 Kč  poplatek za psa 
3111 2129           20733,60 Kč  vrácení nedočerpaných fin. prostředků MŠ 
2321 2111           48387,40 Kč  stočné 
   
Výdaje: 
 
3322 5139         508 Kč  materiál-zach.památek 
2212 5169         271 Kč  cesty-služby 
3421 5179     - 2000 Kč  oprava položky – dar DDM 
3421 5339       2000 Kč   
3612 5159    53 181 Kč  BH-topný olej 
3612 5171       3360 Kč  BH- opravy 
3314 5229      -2000 Kč  oprava položky – knihovna dotace 
3314 5339       2000 Kč   
3639 5222  ZJ26      -2920 Kč  čl.přísp. Lázeňský mikroreg.-opr. položky 
3639 5329  ZJ26       2920 Kč   



6409 5362        5000 Kč  DPH 
3745 5137        2990 Kč      nákup sekačky 
6171 5021        7500 Kč  DPP 
6310 5163            20 Kč  popl.bance 
2321 5141      25000 Kč  splátka úvěru –úroky 
2321 5169      10000 Kč  kanalizace-služby 
2212 5171     -35000 Kč  opravy cest 
 

 
Rozpočtové opatření č.10 rozpočtu obce na rok 2019 

 
Příjmy: 
 1334       2258 Kč  celní úřad 
 4116   UZ29014 101562 Kč  KÚ dotace na les 
6330 4134              490000 Kč  převod fin.prostředků z ČNB 
   
Výdaje: 
 
6330 5341 UZ29014  101562 Kč  převod fin.prostř. na HČ – dotace na les 
6330 5345    490000 Kč  převod fin.prostředků z ČNB 
2212 5139        5000 Kč  cesty-materiál 
2212 5171       -5000 Kč  cesty-opravy 
3612 5154      19720 Kč  BH-elektřina 
3319 5139          906 Kč  zál.kultury-materiál 
3319 5169        2800 Kč  zál.kultury-služby -divadlo 
3722 5169      13000 Kč  svoz KO 
3722 5164                 -13000 Kč  nájem za nádoby KO 
3745 5139              125 Kč  VZ materiál   
6409 5362        4000 Kč  DPH 
6171 5154       34237 Kč     ČMS-elektřina 
6171 5021        7000 Kč  DPP 
6310 5163          108 Kč  popl.bance 
6171 5321        1000 Kč  přestupky MÚDK 
3322 6121   -145000 Kč  mlýn(2020) 
2321 5141      12000 Kč  kanalizace-úroky 
2321 5169      60000 Kč  kanalizace-čištění 
6171 5169        6042 Kč  ČMS-služby 
 
 
 
N: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtová opatření č.9 a 10 rozpočtu obce na rok 2019. 
H:Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti. 
 
 



Bod 4) 
Inventarizace 
Inventarizace majetku obce proběhne do konce měsíce ledna 2020. 
 
N: Zastupitelstvo schvaluje vyhlášení inventarizace. 
H:Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti. 
 
 
 
Bod 5) 
Všechny 3 podané žádosti o dotaci na přečerpávací stanice byly komisí prostudovány a  byly 
shledány kompletní. S žadateli byly sepsány smlouvy o poskytnutí účelové dotace na 
výstavbu zařízení na likvidaci odpadních vod z rozpočtu Obce Borovnice. 
 
N: Zastupitelstvo schvaluje smlouvy o poskytnutí  účelové dotace na výstavbu zařízení 
na likvidaci odpadních vod z rozpočtu obce. 
H:Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti. 
 
 
Bod 6) 
Městská knihovna v Trutnově požádala o dotaci 2000,- Kč do výměnných fondů. Přispíváme 
každoročně. 
 
N: Zastupitelstvo schvaluje podpis smlouvy o poskytnutí  dotace Městské knihovně v 
Trutnově. 
H:Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti. 
 
 
Bod 7) 
V poslanecké sněmovně ČR byla 14.10.2019 schválena novela zákona o místních poplatcích a 
byla pevně stanovena účinnost od 1.1.2020. 
Obce se nově týká poplatek z pobytu, který nahrazuje poplatek z lázeňského nebo rekreačního 
pobytu a poplatek z ubytovací kapacity. 
Sazba je pro rok 2020 stanovena maximálně 21,-Kč, od r.2021 max 50,-Kč na osobu a den. 
Byl vypracován návrh Obecně závazné vyhlášky obce Borovnice č.1/2019 o místním 
poplatku z pobyt, zastupitelé obce se s tímto návrhem seznámili. V návrhu vyhlášky je 
stanoven poplatek 5,-Kč za osobu a den. 
 
N: Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Obce Borovnice č.1/2019 o 
místním poplatku z pobytu 
H:Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti. 
 
 Obecně závazná vyhláška bude zveřejněna na úřední desce. 
Bod 8) 
Dva dny před konáním minulého zasedání byla doručena žádost o odkoupení obecní cesty 
p.p.1449/2 .Nedostalo se to již k projednání, proto je tato žádost zařazena nyní.  
 
N: Zastupitelstvo zamítá prodej cesty na p.p.č. 1449/2. 
H:Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti. 
 



Majitelé objektů v sousedství s cestou na p.p. 1449/1 podali žádost o opravu této cesty.  
Z důvodu vysokých nákladů na opravu a skutečnosti, že je zde naplánováno prodloužení 
kanalizace a vodovodu a  se zatím opravovat cesta nebude. 
 
 
Bod 10) 
 Nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor (obchod, skladovací hala, kravín) byly 
uzavřeny na dobu určitou, do konce letošního roku. Nikdo ve lhůtě stanovené ve smlouvě, 
nepožádal o prodloužení nájemní smlouvy.   
Bude zveřejněn záměr o pronájmu výše uvedených nebytových  prostor. 
Pan P. projevil zájem o odkoupení skladovací haly, to je v jednání.   
 
N: Zastupitelstvo schvaluje zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor. 
H:Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti. 
 
  
Bod 11) 
Od nového roku musí obec zajistit občanům možnost zpětného odběru použitého oleje a tuků. 
Jsou firmy, které toto odebírají a dále zpracovávají. Poskytnou nádobu. Marius Pedersen na 
schůzce před týdnem nabídl svoz, ale až od dubna. 
 
Ú: Zajistit nejvýhodnější způsob splnění této povinnosti – starostka. 
 
 
Bod 12) 
V roce 2020 dojde k likvidaci telefonní budky u obchodu čp.259. O2 nabídla obci odprodej 
budky za 1000Kč. 
Obec o tuto koupi nemá zájem. 
Žádost o příspěvek na zvonky ( upomínkový předmět) při svěcení zvonu v roce 2020. 
Ú: Pozvat p.V.do zastupitelstva k upřesnění žádosti.- do 30.11.2019. 
Proč nejsou připojeny všechny objekty na veřejnou kanalizaci? 
Ú: Do zpravodaje dát výzvu s termínem připojení. – dle vydání zpravodaje. 
Tříkrálová sbírka 2020 – zjistit do 30.11.2019. 
Prodej vánočních stromků – bude zahájen 9.12.2019 
 
 
Bod 13) 
Žádné podněty k diskusi nikdo již neměl, zasedání bylo ukončeno. Příští zasedání bude 
v prosinci, přesný termín bude upřesněn. 
 
 
Ověřovatelé zápisu a usnesení: 
Počet stran zápisu:    5 
Počet stran usnesení: 1 
 
 
Hana Votočková     Dana Vočková 
 
 
Zapsala 14.11.2019 
Bohuslava Hrdinová 



Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici 
 
Datum: 13.11.2019 
 
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje: 
 
1.Závěrečný účet s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením za rok 2018 bez výhrad. 
 
2.Rozpočtová opatření č. 9 a 10. 
 
3. Provést inventarizaci k 31.12.2019. 
 
4. Smlouvy o poskytnutí  účelové dotace na výstavbu zařízení na likvidaci odpadních vod. 
 
5. Smlouvu o poskytnutí  dotace Městské knihovně v Trutnově. 
 
6. Obecně závaznou vyhlášku Obce Borovnice č.1/2019 o místním poplatku z pobytu. 
 
7. Zamítnout prodej cesty na p.p.č.1449/2. 
 
8. Zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor. 
 
 
 
 
 
 
Úkoly: 
Zveřejnit návrh rozpočtu na rok 2020 – 14.11.2019 
Zajistit nejvýhodnější podmínky pro splnění povinnosti zpětného odběru použitých  jedlých 
olejů a tuků od r.2020 – starostka. 
Pozvat p.V.do zastupitelstva k upřesnění žádosti o příspěvek - do 30.11.2019. 
Do zpravodaje dát výzvu k připojení na kanalizaci – dle vydání zpravodaje. 
 
 
 
 
 
 
 
Eva Tajbrová v.r.      Martin Vočka v.r. 
Starostka       místostarosta 
 


