
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici 
 
                                                 Datum: 29 .4. 2020     
 
Přítomní členové zastupitelstva: Eva Tajbrová, Hana Votočková, Bohuslava Hrdinová, 

Martin Kühnel, Dana Vočková, Ing. Lucie Bartošová 
 Martin Vočka 
Ostatní přítomní: Viz prezenční listina 
 
Program: 
 
1) Úvod 
2) Závěrečný účet roku 2019 
3) Rozpočtová opatření č.2,3,4 
4) Oprava střechy čp.226 
5) Zhotovitel obecní vlajky 
6) Prodej pozemku  
7) Ostatní ,diskuze 
 
Bod 1) 
Starostka přivítala přítomné, konstatovala, že je přítomno 7 zastupitelů a zasedání je tedy 
usnášeníschopné 
Jako zapisovatelka byla navržena paní Bohuslava Hrdinová. 
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi paní Hana Votočková a pan Martin Vočka. 
 
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti. Paní 
starostka přednesla program jednání, požádala zastupitele o doplnění programu. 
Program byl doplněn o tyto body: 
 
8) Zařazení obce do MAS Brána do Českého ráje na období 2021-2027 
9) Bezúplatný převod pozemku z majetku KHK do vlastnictví obce 
10) Zrušení usnesení – prodej pozemku č.88 

 
H: Program včetně jeho doplnění byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a 
nikdo nebyl proti. 
 
Bod 2) 
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2019 včetně všech příloh bude zveřejněn 30.4.2020 na 
fyzické i elektronické desce obecního úřadu. 
Ú: starostka a účetní do 30.4.2020 
 
Bod 3) 
O stavu finančních prostředků obce a rozpočtovými opatřeními č.2,3,4. seznámila přítomné 
účetní obce paní Hrdinová. 
 
 
 
Stav finančních prostředků obce k 29.4.2020 
 
BÚ  4288570,94 Kč 



HČ  1908641,04 Kč 
FRB    307648,07 Kč 
VAK    182478,00 Kč 
ČNB    670316,23 Kč 
Sbírka Mlýn     64622,00 Kč 
Sbírka Zvon     87226,40 Kč 
Pokladna     17640,00 Kč 
Pokladna HČ     78655,00 Kč 
 
Celkem          7.605797,68 Kč 

 
Úvěr  6.300 000,-Kč 
 
 
Rozpočtové opatření č.2 rozpočtu obce na rok 2020 
 
Příjmy: 
6330 4134   447000 Kč  převod fin prostředků z ČNB 
Výdaje: 
6330 5345   447000 Kč  převod fin.prostředků na BÚ 
3111 5336             -157000 Kč  oprava položky 
311 5331   157000 Kč 
 
 
Rozpočtové opatření č.3 rozpočtu obce na rok 2020 
 
Příjmy: 
6330 4134   373000 Kč  převod fin prostředků z ČNB 
6171 2131     14211 Kč  nájem za pozemky 
 1122     93000 Kč  proúčtování daně z příjmu – obec 
 
Výdaje: 
3612 5021        8510 Kč  DPP-BH 
3639 5229      10000 Kč  příspěvek na sociální péči 
6171 5179        5460 Kč  členské příspěvky 
6171 5321          500 Kč  přestupky 
6330 5345    447000 Kč  převod fin.prostředků na BÚ 
6310 5163        1000 Kč  poplatky bance 
6366 5365      23000 Kč  daň z příjmu-obec  
6409 5362      58741 Kč  DPH 
 
 
Rozpočtové opatření č.4 rozpočtu obce na rok 2020 
 
Příjmy: 
 4116 UZ 29015   93200 Kč  dotace na les 
 4116 UZ 29014   57120 Kč  dotace na les 
 4116 UZ 29030 669260 Kč  dotace na les – kůrovec 2017-2018 
6330 4134   288000 Kč  převod fin prostředků z ČNB 
6330 5341 UZ 29015   93000 Kč  převod dotace na účet HČ 



6330 5341 UZ 29014   57120 Kč  převod dotace na účet HČ 
6330 5341 UZ 29030 669260 Kč  převod dotace na účet HČ 
6330 5345    288000 Kč  převod fin.prostředků na BÚ 
 
  
N: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtová opatření č. 2,3,4 rozpočtu obce na rok 2020. 
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti. 
 
Bod 4) 
Na opravu střechy čp. 226 obec obdržela 4 nabídky. Byla stanovena komise, která nabídky 
podrobně prostudovala a vybrala nabídku nejvýhodnější pro obec. Starostka obce s touto 
firmou sepíše smlouvu o dílo. 
 
Ú: Starostka obce do 15.5.2020 podepíše se zhotovitelem střechy na čp.226 smlouvu o 
dílo. 
 
 
Bod 5) 
Jako zhotovitel obecní vlajky byla vybrána firma ALERION s.r.o.. Objednávka bude firmě 
zaslána do 15.5.2020. 
 
Ú: Starostka obce do 15.5.2020 odešle firmě ALERION s.r.o. objednávku na zhotovení 
obecní vlajky. 
 
 
Bod 6) 
Obec obdržela žádost o koupi pozemku č. 259/2 o výměře 2244 m2 se záměrem stavět 
rodinný dům. 
 
N: Zveřejnit záměr prodeje pozemku č.259/2. 
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti. 
 
 
Bod 8) 
Obec je členem zapsaného spolku MAS Brána do Českého ráje. Pokud by obec měla být 
zařazena do působnosti spolku na programové období 2021-2027, je nutné toto schválit 
v zastupitelstvu. 
 
N: Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení obce do působnosti spolku MAS Brána do 
Českého ráje z.s. na programové období 2021-2027 
H: Návrh  nebyl schválen 7 hlasy. 
 
 
Bod 9) 
V souvislosti s dokončením a kolaudací větrného mlýnu byl obci nabídnut bezúplatný převod 
pozemku z majetku Královéhradeckého kraje do vlastnictví Obce Borovnice.  
Jedná se o  pozemek pod stavbou veřejného parkoviště v sousedství stavby větrného mlýna 
vedle průjezdního úseku komunikace III/28440 v kat. území Borovnice u Staré Paky, obci 
Borovnice Část z původní poz. parcely 1576 o její původní celkové výměře 24 317 m2 
(ostatní plocha – silnice), zapsané na LV 298, kat. území Borovnice u Staré Paky, jíž je 



Královéhradecký kraj vlastníkem, ze které byla GP pro rozdělení pozemku, vyznačení obvodu 
budovy č. 437-40/2020 (není dosud zapsán v KN) oddělena část pozemku o výměře 40 m2 
a nově označena jako poz. parcela 1576/2 (ostatní plocha – jiná plocha), s tím, že smluvní 
strany tímto sjednávají bezúplatně k tíži obdarovaného zákaz zcizení, kterým se obdarovaný 
výslovně zavazuje, že po dobu 10 let ode dne právních účinků vkladu vlastnického práva do 
katastru nemovitostí nepřevede vlastnické právo k  daru třetí osobě a o dar bude přinejmenším 
po tuto dobu řádně pečovat, užívat jej výhradně jako pozemek pod veřejným parkovištěm u 
větrného mlýna, v souladu s veřejným zájmem, tj. zejména jej nebude využívat ke komerčním 
či jiným výdělečným účelům a ani jej k takovým účelům neposkytne.  
 
N: Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod pozemku č. 1576/2 o výměře 40m2 
pod parkovištěm u větrného mlýna od Královéhradeckého kraje do majetku Obce 
Borovnice za podmínek výše uvedených. 
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti. 
 
 
Bod 10) 
Usnesením ze dne 21.2.2014 v bodě 5 zastupitelstvo schválilo prodej pozemku p. č. 88  a 
v usnesení ze dne 21.11.2014 v době 4 schválilo zřízení věcného břemene na tomto pozemku. 
Vzhledem k tomu, že uplynula již dlouhá doba a žádná smlouva nebyla uzavřena a k prodeji 
nedošlo, současné zastupitelstvo navrhuje tyto body z usnesení zrušit . 
 
N: Zastupitelstvo obce schvaluje zrušit bod č. 5 z usnesení zastupitelstva ze dne 
21.2.2014 a bod č. 4  z usnesení zastupitelstva ze dne 21.11.2014. 
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti. 
 
 
 Bod 7) 
Připomínky občanů: 
Opravit cestu k čp.26 – materiál je zakoupen, oprava bude provedena co nejdříve. 
Proč není využita možnost zaměstnat lidi z úřadu práce – zažádáme o informace. 
Přemístit popelnice a kontejnery u čp.16 a 226 – bude realizováno, v co nejkratším termínu. 
Žádné podněty k diskusi již nikdo neměl, zasedání bylo ukončeno. 
Termín příštího zasedání zastupitelstva je proběhne do konce měsíce června a bude včas 
upřesněn. 
 
 
Ověřovatelé zápisu a usnesení: 
Počet stran zápisu: 4 
Počet stran usnesení: 1 
 
Hana Votočková v.r. 
Martin Vočka v.r. 
 
 
       Zapsala 29.4.2020 
       Bohuslava Hrdinová 
 
 
 



Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici 
 
Datum: 29.4.2020 
 
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje: 
 
1. Rozpočtová opatření 2,3 a 4. 
 
2. Zveřejnit záměr prodeje pozemku č.259/2. 
 
3. Nezařazení území obce Borovnice do území působnosti MAS Brána do Českého ráje, z.s. 
na programové období období 2021-2027. 
 
4. Přijmout bezúplatný převod pozemku č.1567/2 z majetku Královéhradeckého kraje do 
vlastnictví Obce Borovnice.  
Jedná se o  pozemek pod stavbou veřejného parkoviště v sousedství stavby větrného mlýna 
vedle průjezdního úseku komunikace III/28440 v kat. území Borovnice u Staré Paky, obci 
Borovnice Část z původní poz. parcely 1576 o její původní celkové výměře 24 317 m2 
(ostatní plocha – silnice), zapsané na LV 298, kat. území Borovnice u Staré Paky, jíž je 
Královéhradecký kraj vlastníkem, ze které byla GP pro rozdělení pozemku, vyznačení obvodu 
budovy č. 437-40/2020 (není dosud zapsán v KN) oddělena část pozemku o výměře 40 m2 
a nově označena jako poz. parcela 1576/2 (ostatní plocha – jiná plocha), s tím, že smluvní 
strany tímto sjednávají bezúplatně k tíži obdarovaného zákaz zcizení, kterým se obdarovaný 
výslovně zavazuje, že po dobu 10 let ode dne právních účinků vkladu vlastnického práva do 
katastru nemovitostí nepřevede vlastnické právo k  daru třetí osobě a o dar bude přinejmenším 
po tuto dobu řádně pečovat, užívat jej výhradně jako pozemek pod veřejným parkovištěm u 
větrného mlýna, v souladu s veřejným zájmem, tj. zejména jej nebude využívat ke komerčním 
či jiným výdělečným účelům a ani jej k takovým účelům neposkytne. 
 
5. Zrušit bod č. 5 z usnesení zastupitelstva ze dne 21.2.2014 a bod č. 4  z usnesení 
zastupitelstva ze dne 21.11.2014. 
 
 
 
 
Úkoly: 
 
 Podepsat se zhotovitelem střechy na čp.226 smlouvu o dílo- starostka obce do 15.5.2020. 
Odeslat firmě ALERION s.r.o. objednávku na zhotovení obecní vlajky - starostka obce do 
15.5.2020. 
 
 
 
 
 
 
Eva Tajbrová v.r.      Martin Vočka v.r. 
Starostka       místostarosta 



 
 
 
       
 
 


