
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici 
 
                                                 Datum: 18 .9. 2019     
 
Přítomní členové zastupitelstva: Eva Tajbrová, Martin Vočka, Hana Votočková, 

Bohuslava Hrdinová, Martin Kühnel, Dana Vočková, 
Ing. Lucie Bartošová 

 
Ostatní přítomní: Viz prezenční listina 
 
Program: 
 
1) Úvod  
2) Rozpočtové změny č.7,8. 
3) Sazebník úhrad za informace 
4) Stanovení komise pro posouzení žádostí o příspěvek na přečerpávací stanice 
5) Výsadba stromů jako symbol při narození dítěte 
6) Stanovení cen pozemků při prodeji, prodej pozemků . 
7) Žádost o odkoupení pozemku p.č.291/16 
8) Žádost o zrušení zřízení signalizačního zařízení přejezdu P5247(u čp.142) 
9) Stížnost KT na poškozování a ničení značení turistické trasy 
10) Diskuse 
11) Závěr 
 
Bod 1) 
Starostka přivítala přítomné, konstatovala, že je přítomno všech 7 zastupitelů a zasedání je 
tedy usnášeníschopné. 
Jako zapisovatelku navrhuji paní Bohuslavu Hrdinovou. 
Jako ověřovatele zápisu navrhuji paní Hanu Votočkovou a paní Ing.Lucii Bartošovou. 
 
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti. Paní 
starostaka přednesla program jednání,požádala zastupitele o doplnění programu. Žádné 
připomnínky ani návrhy nebyly vzneseny. 
H: Program byl schválen 7 hlasy.Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti. 
 
Bod 2) 
O stavu finančních prostředků obce a rozpočtovými opatřeními č.7.,8. seznámila přítomné 
účetní obce paní Hrdinová. 
 
Stav financí k 18.9.2019 
Běžný účet   3765218,44 Kč 
Účet hospodářské činnosti 1344205,11 Kč 
Účet FRB     259355,85 Kč 
Účet VAK     140934,-    Kč 
Účet v ČNB     633455,76 Kč 
Účet Sbírka na mlýn         3028,-   Kč 
Účet Sbírka na zvon      87560,88 Kč 
Pokladna       28997,-   Kč 
Pokladna HČ       11458,-   Kč 
 



Celkem   6274213,04 Kč 
 
Úvěr    6650000, .Kč 
 
 
Rozpočtové opatření č.7 rozpočtu obce na rok 2019 
 
Příjmy: 
6330 4134   615000 Kč  převod fin prostředků na BÚ 
 1340       6000 Kč  poplatky z odpadů 
2310 2111     51000 Kč  vodné 
Výdaje: 
6330 5345   615000 Kč  převod fin.prostředků z ČNB 
2321 5169     35000 Kč  kanalizace-služby 
6171 5021     15000 Kč  ČMS-DPP 
6171 5163     10000 Kč  ČMS-poplatky bance,pojištění 
6171 5169     12000 Kč  ČMS-služby 
6171 6130    -15000 Kč  ČMS-nákup pozemku 
 
Rozpočtové opatření č.8 rozpočtu obce na rok 2019 
 
Příjmy: 
3612 2111     46900 Kč  BH-služby 
6330 4134   700000 Kč  převod fin. prostředků na BÚ 
Výdaje: 
6330 5345   700000 Kč  převod fin.prostředků z ČNB 
2321 5154     10000 Kč  kanalizace elektřina 
2321 5169     10000 Kč  kanalizace-služby 
2321 6121    -20000 Kč  kanalizace-budovy 
3612 5154     10000 Kč  BH-elektřina 
6171 5154     25000 Kč  ČMS-elektřina 
6171 5171       3000 Kč  ČMS-opravy 
6171 5169       3000 Kč  ČMS-služby 
6171 5173         230 Kč  ČMS-cestovné 
6310 5163         300 Kč  poplatky bance 
6409 5362       5370 Kč  DPH 
 
N: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtová opatření č. 7. a 8. rozpočtu obce na rok 
2019. 
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti. 
 
 
Bod 3) 
Pro úhradu nákladů podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím, zákona 
č.123/1998 Sb. o právu na informace o živ. prostředí a podle Obecného nařízení EU o ochraně 
osobních údajů č.2016/679 byl vypracován sazebník úhrad. Všichni zastupitelé byli 
s návrhem seznámeni. 
 
N: Zastupitelstvo obce schvaluje výše uvedený sazebník úhrad nákladů. 
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti. 



 
Bod 4) 
Pro posouzení žádostí o příspevek na přečerpávací stanice byla navržena komise ve složení 
paní Lucie Bartošová a Dana Vočková a pánové Martin Vočka a Martin Kühnel. Komise se 
sejde a rozhodne do 10.10.2019 .Po té bude sepsána s žadateli smlouva o poskytnutí dotace. 
 
N: Zastupitelstvo obce schvaluje komisi pro posouzení žádostí o příspěvek na 
přečerpávací stanice. 
Ú: Komise se sejde a rozhodne do 10.10.2019. 
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti. 
 
 
 
Bod 5) 
Návrh vysadit strom jako symbol při narození dítěte. Bude provedena anketa na stránkách 
obce, zda o toto  bude mezi rodiči zájem .Pokud by byl zájem, vysadily by se stromy za děti 
narozené v posledních 5ti letech. 
 
Ú: Na webových stránkách obce zveřejnit anketu – do 30.9.2019       
 
 
Bod 6) 
Ceny pozemků k prodeji. Hodnota pozemků, které bude obec prodávat bude stanovena dle 
znaleckého posudku. Uskuteční se prodej pozemku č. 1460/4 a 248/13.  
 
N: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků č. 1460/4 a 248/13, dle odhadní ceny. 
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti. 
 
 
 
Bod 7) 
Ing.O. s manželkou podali žádost o odkoupení pozemku č.291/16 o výměře 111m2. 
Jedná se o pozemek bývalého koryta potoka mezi jejich pozemky. 
Navrhuji zveřejnit záměr o tomto prodeji. 
 
N: Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnit záměr prodeje pozemku č. 291/16. 
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti. 
 
 
 
 
Bod 8) 
Přejezd tratě u čp. 142. Zastupitelstvo obce dalo souhlas 28.4.2017 s výměnou závor za 
světelné výstražné signalizační zařízení. Obyvatelé žijící v blízkosti tohoto přejezdu s tím 
nesouhlasí, podali žádost o zrušení tohoto nákladného řešení. 
Dle informace na SŽDS jsou dvě možnosti: 
Přejezd osadit světelným zařízení a nebo ho úplně zrušit. 
 



Ú: Jednat se SŽDS o zrušení přejezdu, protože za přejezdem nevede žádná cesta, jsou 
tam pouze soukromé pozemky, přes které bez souhlasu majitelů nelze přejíždět – do 
31.10.2019 
 
 
Bod 9) 
Zástupci KT upozornili a doložili fotodokumentací, že dochází k opakovanému ničení 
turistického značení. Konkrétně se jedná o trasu od obecního úřadu v Borovnici do Ždírnice. 
Uvažují o podání trestního oznámení o poškozování cizího majetku a vandalizmu. Jedná se i o 
poškozování majetku obce (oplocenky, stromy). Zástupci KT vznesli dotaz, zda v případě 
oznámení na PČR se obec k oznámení připojí. 
 
N: Zastupitelstvo obce schvaluje připojit se v případě oznámení poškozování 
turistického značení na PČR ke KT. 
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti. 
 
 
 
Bod 10) 
Diskuse: 
Bylo upozorněno na nepořádek okolo kontejnerů a vkládání nevhodného odpadu do těchto 
nádob – řešením by byla instalace fotopasti nebo kamerového systému na některých místech, 
kde je soustředěno více kontejnerů.  
Byla podána žádost o odkoupení části kravína – přípravna. Žádost byla zamítnuta z důvodu 
toho, že obec tuto část kravína využívá. 
Občané upozornili na chybějící víka (kotlíků)vodovodu v silnici- sjednat nápravu. 
Propadlé kanály u čp.65 v silnici – jednat s firmou o opravě. 
Přípojky na kanalizaci a vodovod pro novostavby nebo objekty, které neměli požádáno o 
připojení. Připojení bude umožněno- po předložení projektu, obec zajistí zhotovení odbočky 
z řádu, s tím, že žadatel si toto uhradí. 
 
 
 
Bod 11) 
Závěr 
Žádné podněty k diskusi již nikdo neměl, zasedání bylo ukončeno. 
Příští zasedání bude v druhé půli listopadu. 
 
 
Ověřovatelé zápisu a usnesení: 
Počet stran zápisu: 4 
Počet stran usnesení: 1 
 
Hana Votočková v.r 
Ing. Lucie Bartošová v.r. 
 
 
       Zapsala 18.9.2019 
       Bohuslava Hrdinová 
 



Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici 
 
Datum: 18.9.2019 
 
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje: 
 
1.Rozpočtová opatření 7 a 8. 
 
2.Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací. 
 
3. Komisi pro posouzení žádostí o příspěvek na přečerpávací stanice. 
 
4. Prodej pozemků č. 1460/4,248/13 dle odhadní ceny. 
 
5. Zveřejnit záměr prodeje pozemku č. 291/16. 
 
6. Připojit se v případě oznámení poškozování turistického značení na PČR ke KT. 
 
 
 
 
Úkoly: 
 
Na webových stránkách obce zveřejnit anketu na výsadbu stromů za narozené děti – Martin 
Kühnel do 30.9.2019. 
Posouzení žádostí  o příspěvek na přečerpávací stanice -  komise do 10.10.2019. 
Jednat se SŽDS o zrušení přejezdu, protože za přejezdem nevede žádná cesta, jsou tam pouze 
soukromé pozemky, přes které bez souhlasu majitelů nelze přejíždět – starostka a 
místostarosta do 31.10.2019. 
 
 
 
 
 
 
Eva Tajbrová v.r.      Martin Vočka v.r. 
Starostka       místostarosta 
 
 
 
       
 
 


