
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici 
 
                                                 Datum: 19 .2. 2020     
 
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) Výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2019  
3) Rozpočtová opatření č.1 
4) Příspěvek na sociální služby  
5) Příspěvek na upomínkové zvonky 
6) Příprava oslav osvobození 
7) Prodej pozemků 
8) Dary spolkům 
9) Cena vodného a stočného na rok 2020 
10) Ostatní a diskuze 
11) Závěr 
 
Bod 1) 
Starostka přivítala přítomné, konstatovala, že je přítomno 6 zastupitelů a zasedání je tedy 
usnášeníschopné 
Jako zapisovatelka byla navržena paní Bohuslava Hrdinová. 
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi paní Dana Vočková a pan Martin Kühnel. 
 
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) 
13.2.2020 proběhlo závěrečné přezkoumání hospodaření obce za rok 2019. Byla zjištěna tato 
chyba: 
Překročení působnosti v tom, že zastupitelstvo obce nevyslovilo souhlas se vznikem pracovně 
právního vztahu(dohoda o provedení práce) mezi obcí a členem zastupitelstva. Vše ostatní 
bylo v pořádku. 
Na Krajský úřad je potřeba oznámit přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků. 
 
Ú: starostka a účetní do 31.5.2020 
 
Bod3) 
O stavu finančních prostředků obce a rozpočtovými opatřeními č.1. seznámila přítomné účetní 
obce paní Hrdinová. 
 
 



 
Stav finančních prostředků obce k 19.2.2020 
 
 
BÚ  3729306,50 Kč 
HČ  1735720,24 Kč 
FRB    294517,16 Kč 
VAK    182598,00 Kč 
ČNB    353842,38 Kč 
Sbírka Mlýn     59072,00 Kč 
Sbírka Zvon     87322,04 Kč 
Pokladna     82029,00 Kč 
Pokladna HČ     21815,00 Kč 
 
Celkem          6.546222,32 Kč 

 
Úvěr  6.400 000,-Kč 
 
 
Rozpočtové opatření č.1 rozpočtu obce na rok 2020 
 
Příjmy: 
6330 4134   405000 Kč  převod fin prostředků na BÚ 
3111 2129     24342 Kč  nevyčerpané fin.prostředky z MŠ 
3612 2132                63558 Kč  nájem BH 
Výdaje: 
6330 5345   405000 Kč  převod fin.prostředků z ČNB 
6330 5341 UZ 29015   87900 Kč  převod fin.prostředků na HČ – dotace 
 
 
N: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtová opatření č. 1 rozpočtu obce na rok 2020. 
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti. 
 
Bod 4) 
Město Dvůr Králové nad Labem uspořádalo setkání pracovní skupiny plánování sociálních 
služeb „senioři a zdravotně znevýhodněné osoby“ našeho regionu se zástupci obcí. Paní 
Votočková se zúčastnila a seznámila přítomné se získanými informacemi. Do naší obce již 
nyní zajíždí pečovatelská služba k několika seniorům, kteří potřebují její pomoc. Jelikož je 
v naší obci velký počet seniorů a tudíž se bude určitě zvyšovat počet seniorů, kteří 
v budoucnu budou takovou službu potřebovat, bylo by na místě tuto službu finančně 
podporovat.  
 
N: Zastupitelstvo obce navrhuje schválit dar 10 tisíc korun Farní charitě Dvůr Králové 
nad Labem na službu Osobní asistence-domácí péče. 
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti. 
 
Bod 5) 
V červnu letošního roku dojde ke slavnostnímu vysvěcení a zavěšení nového zvonu na věž 
kostela Sv.Víta v Borovnici. Pan Pavel Votoček požádal o příspěvek obce na zhotovení 
zvonků jako upomínku na tuto událost. Jednalo by se o částku 10 tisíc korun. 



 
N: Zastupitelstvo obce navrhuje setkání s panem Votočkem, aby upřesnil svůj 
požadavek. 
Ú: Zastupitelstvo se sejde s panem Votočkem a rozhodne do 31.3.2020. 
 
 
Bod 6) 
Letos uplyne 75 let od konce 2.světové války. Připomenutí tohoto výročí se bude konat 
tradičně na fotbalovém hřišti. Forma oslav bude zvolena a upřesněna. Cena za ohňostroj se 
každoročně zvyšuje. Návrhem je investovat tyto finanční prostředky do oprav zařízení a úprav 
zázemí na hřišti.  
 
N: Zastupitelstvo obce navrhuje investovat finanční prostředky ušetřené za ohňostroj do 
oprav na hřišti. 
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti. 
 
 
Bod 7) 
Záměr prodeje pozemku p.č.291/16 o výměře 111m2 byl vyvěšen od 4.do 21.října 2019. 
Pozemek bude prodán majitelům sousedních pozemků, kteří podali žádost o koupi tohoto 
pozemku. 
 
N: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku č. 291/16 o výměře 111m2 dle odhadní 
cenu. 
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti. 
 
 
Bod 8) 
O finanční dar 10000Kč na činnost požádal Klub seniorů Borovnice a Spolek Větrák 
Borovnice. 
 
N: Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnout finanční dar Klubu seniorů a Spolku 
Větrák ve výši 10000 Kč. 
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti. 
 
 
Bod 9) 
Částka za vodné na letošní rok byla stanovena ve stejné výši jako loni, tj.19 Kč bez DPH a 
cena za stočné se zvyšuje na 27,60 Kč bez DPH, tj. o 2,80 Kč oproti loňsku dle podmínek 
OPŽP(operační program živ.prostředí) u našeho projektu splašková kanalizace a ČOV. 
 
N: Zastupitelstvo obce schvaluje pro rok 2020 cenu u vodného 19 Kč m3 bez DPH a u 
stočného 27,60Kč za m3 bez DPH: 
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti. 
 
 
 
Bod 10) 



Úkolem z minulého zasedání bylo vybrat zhotovitele obecní vlajky. Do dnešního dne byla 
doručena nabídka pouze od jednoho zhotovitele. Po obdržení další nabídky bude zhotovitel 
vybrán. 
 
Parkování kamionu firmy RESL na p.č. 187/1. 
Ú: Jednat s dispečerem firmy o podmínkách stání kamionu –  poplatek za užívání 
veřejného prostranství. – starostka do 28.2.2020. 
 
PP pohony – cenová nabídka na zhotovení telemetrické stanice AST. 
N: Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku PP POHONY s.r.o. na zhotovení 
telemetrie ATS (vodárna) v Borovnici. 
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti. 
 
Stížnosti občanů na  volně pobíhající psy v obci.  
Ú: Do příštího čísla Borovnického zpravodaje napsat upozornění. 
 
Prodej pozemku č. 88 – probíhají stále složitá jednání, zatím bez výsledku. 
 
Bod 11) 
Závěr 
Žádné podněty k diskusi již nikdo neměl, zasedání bylo ukončeno. 
Termín příštího zasedání zastupitelstva je předběžně stanoven na 15.dubna a bude včas 
upřesněn. 
 
 
Ověřovatelé zápisu a usnesení: 
Počet stran zápisu: 4 
Počet stran usnesení: 1 
 
Dana Vočková v.r. 
 
Martin Kühnel v.r. 
 
 
       Zapsala 19.2.2020 
       Bohuslava Hrdinová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici 
 
Datum: 19.2.2020 
 
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje: 
 
1. Rozpočtová opatření 1. 
 
2. Příspěvek 10 tisíc korun Farní charitě Dvůr Králové nad Labem na službu Osobní asistence-
domácí péče. 
 
3. Investovat finanční prostředky ušetřené za ohňostroj do oprav na hřišti. 
 
4. Prodej pozemku č. 291/16 o výměře 111m2 dle odhadní cenu. 
 
5.  Poskytnout finanční dar Klubu seniorů a Spolku Větrák ve výši 10000 Kč. 
 
6. Pro rok 2020 cenu u vodného 19 Kč m3 bez DPH a u stočného 27,60Kč za m3 bez DPH. 
 
7. Zhotovení telemetrie v ATS v Borovnici firmou PP Pohony s.r.o. dle cenové nabídky. 
 
 
 
 
 
 
Úkoly: 
Na Krajský úřad je potřeba oznámit přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků při 
přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 - starostka a účetní do 31.5.2020 
Zastupitelstvo se sejde s panem Votočkem do 31.3.2020 ohledně příspěvku na upomínkové 
předměty. 
Jednat s dispečerem firmy o podmínkách stání kamionu na p.č. 187/1 –  poplatek za užívání 
veřejného prostranství. – starostka do 28.2.2020 
Do příštího čísla Borovnického zpravodaje napsat upozornění o volně pobíhajících psech po 
obci. 
 
 
 
Eva Tajbrová v.r.      Martin Vočka v.r. 
Starostka       místostarosta 
 
 



 
       
 
 


