
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici 
 
Datum:    7.11.2018 
 
Přítomní členové zastupitelstva:  Eva Tajbrová, Martin Vočka, Pavel Votoček, Ing.  Lucie 

Bartošová, Hana Votočková, Martin Kühnel, Bohuslava 
Hrdinová 

Omluveni:  
 
Ostatní přítomní: viz prezenční listina přítomných 
 
Program: 
 
 
1) Úvod 
2) Schválení programu 
3) Rozpočtová opatření č,9 a 10 
4) Záměr pronájmu obecního majetku 
5) Rozsvěcení stromu 
6) Zástup na poště Partner 
7) Rozpočet obce na rok 2019 
8) Úřední hodiny 
9) Příprava dodatku vyhlášky o odpadech 
10) Diskuse 
11) Závěr 
 
K bodu 1) 
Dovolte mi, abych Vás přivítala na dnešním zasedání obecního zastupitelstva, přítomno je 7 
členů zastupitelstva a zasedání je tedy usnášení schopné. 
Jako zapisovatelku navrhuji paní Bohuslavu Hrdinovou ověřovatele zápisu navrhuji pana 
Pavla Votočka a paní ing. Lucii Bartošovou. 
 
K bodu 2) 
Předsedající přednesl program jednání, požádal zastupitele o doplnění programu, žádné 
připomínky ani návrhy nebyly vzneseny. 
H: Program byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti. 
 
Předsedající přednesl stav obecních financí. 
Stav Obecních financí k  7.11.2018 
 
Pokladna   47361 Kč 
Pokladna HČ   15064 Kč 
Běžný účet    3895179 Kč 
Běžný účet HČ   989125 Kč 
Běžný účet FRB  189395 Kč 
Účet ČNB   320378 Kč 
Účet sbírka zvon ČSOB 120793 Kč 
Účet sbírka větrák  33121 Kč 
Účet VAK   111570 Kč 
Úvěr    7150000 Kč 



Půjčka SFŽP   2803717 Kč 
 
Celkem   5.721.986 Kč 
 
K bodu 3) 
Návrh rozpočtového opatření č. 9 rozpočtu na rok 2018 
 
Oddíl-
paragraf 

Popis Částka v Kč 

Příjmy   
4111 Dotace na volby do OZ +30000 
3611-2141 Úroky FRB +1000 
3769-2212 CÚ-pokuta ŽP-část +2500 
   
   
Výdaje   
2310-5139 Pitná voda-materiál +500 
3612-5154 BH- elektřina +800 
2310-6121 Pitná voda – vodoměrná sestava +2400 
6171-5171 ČMS – opravy +2700 
6171-5168 ČMS-servis PC, poplatky +7500 
5512-5169 PO-služby +120 
6115-5139 Volby do OZ-materiál +3173 
6115-5021 Volby do OZ - odměny +16089 
6115-5169 Volby do OZ-poštovné,balné +218 
6118-5175 Volby prezidenta-oprava položky -1440 
6118-5169 Volby prezidenta-oprava položky +1440 

 
 
N: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 9 rozpočtu obce na rok 2018  
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti. 
 
 
 Návrh rozpočtového opatření č. 10 rozpočtu na rok 2018 
 
Oddíl-
paragraf 

Popis Částka v Kč 

Příjmy   
4222 Dotace KÚ na Věrný mlýn +1500000 
6171-2111 ČMS-VB ČEZ +620 
6330-4134 Převody finančních prostředků z ČNB +2305000 
3612-2111 BH-služby +15039,5 
3612-2132 BH-nájemné +16043 
   
Výdaje   
6330-5345 Převody finančních prostředků z ČNB ++2305000 
3322-6121 Větrný mlýn +1500000 
2321-5141 Úroky z úvěru-zvýšení sazby +20000 
3722-5139 Nákup popelnic +4500 



6171-5163 ČMS-poplatky bance +2300 
6310-5163 Poplatky bance – FRB +200 
6115-5168 Volby do OZ-servis PC +3932,5 
6115-5173 Volby do OZ-cestovné +637 
6115-5175 Volby do OZ – občerstvení pro komisi +940 
6115-5021 Volby do OZ-oprava položky -2057 
6171-5165 ČMS-nájem SPF +1250 
   

 
N: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 10 rozpočtu obce na rok 2018 
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti. 
 
 
K bodu 4) 
K 31.12.2018 končí nájemní smlouva na pronájem obchodu čp.259 a nájemní smlouva na 
pronájem kravína. Nájemce kravína dluží na nájemném. Navrhuji tyto smlouvy již 
neprodlužovat a vyvěsit na úřední desku záměr o jejich pronájmu. 
 
 
N: Zastupitelstvo schvaluje návrh zveřejnit záměr pronájmu obchodu čp.259 a kravína.  
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti. 
 
K bodu 5) 
Rozsvěcení vánočního stromu bude na začátku adventu v pátek 30.11.2018 od 18 hodin a bude 
jako vždy připraveno občerstvení. 
 
K bodu 6) 
Zaměstnankyně na poště Partner bude čerpat řádnou dovolenou. Po dobu její nepřítomnosti 
bude zastupovat dle nabídky pan ing. Josef Bušák. 
 
 N: Zastupitelstvo schvaluje zástup na poště Partner dle nabídkového listu. 
 H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti. 
 
K bodu 7) 
Návrh rozpočtu obce na rok 2019 sestaví účetní obce a předloží ho k projednání finančnímu 
výboru. Rozpočet bude schválen na příštím veřejném zasedání zastupitelstva. 
 
K bodu 8) 
Úřední hodiny pro veřejnost navrhuji takto: 
 
Po a St  8-12 hodin  13-17hodin 
Út a Čt  8-13 hodin 
Pá  8-11 hodin 
 
N: Zastupitelstvo schvaluje úřední hodiny na obecním úřadě. 
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti. 
 
 
K bodu 9) 



Navrhuji, aby zastupitelstvo vypracovalo dodatek k vyhlášce č.1/2000 o nakládání s odpadem 
takto: 
Známky na popelnice se budou vydávat proti zaplacení poplatku na příslušný rok. Poplatek 
bude splatný do konce února příslušného roku. 
 
N: Zastupitelstvo schvaluje vypracování dodatku k vyhlášce. 
 H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti. 
 
 
Diskuse: 
Na minulém zasedání byl zadán úkol : 
Pomoci paní Jiřině Grofové s umístěním jejího bratra z LDN. Paní Grofová v LDN oznámila, 
že se o bratra postará  a pomoc nepotřebuje. 
Co se týká přetěžování vozovky a mostů a zvýšení bezpečnosti v obci bylo již zahájeno jednání 
se SÚS ve Vrchlabí a Dopravním inspektorátem ve Dvoře Králové nad Labem. 
 
 

 Jak je to se smlouvami o dodávce vody a odvádění a čištění odpadních vod? 

o Chybějící smlouvy budou co nejdříve vyhotoveny a připraveny k podpisu. 
o Úkol: Vyhotovit smlouvy 
o Termín: do 30.11.2018 
o Zodpovídá: starostka obce a účetní 

 
 Krajský úřad Královéhradeckého kraje poskytuje dotace pro obchody na malých obcích, 

nestálo by za zvážení se o tom informovat?. 

o Zájmem zastupitelstva je zlepšit situaci se zásobováním v obci. Děkujeme za 
inspiraci a budeme se tím zabývat. 

o Úkol: Zjistit informace o dotacích na obchody. 
o Termín: do 31.12.2018 
o Zodpovídá: starostka obce, místostarosta obce 

 
 

 Nadměrný hluk letadel při přelétání nad obcí 
o S tímto problémem bojují i jiné obce na Jičínsku, budeme se informovat, jaké možnosti 

řešení tohoto jsou. 
 Cesty (k čp.4 a 148) které byly zasaženy kanalizací se propadají – lze to opravit? 

o Cesty budou ještě před zimou opraveny drtí a hutněním. 
 Některé kanály v silnici jsou propadlé a při jejich přejetí rachotí – co se tím bude dělat? 

o Bude řešeno v rámci reklamace u zhotovitele. 
 Zrušení členství v Eurogionu Glacensis – členství nic nepřináší. 

o Členství bude k 31.12.2018 ukončeno. 
 Veřejné osvětlení- proč se svítí, když to ještě není potřeba?. 

o Bude vyřešeno ve spolupráci s firmou Elektros Martinice, která má na starost 
údržbu veřejného osvětlení v naší obci a zároveň bude provedena kontrola, popř 
.úprava veřejného rozhlasu. 



 Bylo by potřeba upravit a zpřehlednit webové stránky obce. 

o V současné době se tom již pracuje. 
 Před nějakým časem byla vypracována studie na úpravu prostranství kolem budovy úřadu 

– nedalo by se s tím něco dělat? 

o Budeme se tím zaobírat. 
 Připomínka na znečišťování ovzduší kouřem z komínů – čím se topí? 

o Pokud někoho obtěžuje nadměrné a zapáchající kouření ze sousedova komínu 
existuje aplikace v mobilním telefonu, kde se to dá řešit.  

       
 

o Úkol: Vyřešit připomínky vyplývající z diskuse 
o Zodpovídá: zastupitelstvo obce 

 
 
 
 
 
Závěr: Příští zasedání zastupitelstva obce se bude konat 19.prosince 2018 v 17,30hodin 
v zasedací místnosti obce. 
 
 
Ověřovatelé zápisu a usnesení: 
Počet stran zápisu 5 
Počet stran usnesení 2 
 
Ing. Lucie Bartošová…..…………………………….. 
 
Pavel Votoček…………………………………… 

         
Zapsala dne 7.11.2018 
Bohuslava Hrdinová 



Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici 
 
Datum: 7.11.2018 
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje: 
1. Rozpočtové opatření č. 9 a 10. 
2. Záměr pronájmu obchodu čp.259 a kravína.  
3. Zástup na poště Partner. 
4. Úřední hodiny.  

 
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí: 
 

1. Paní Jiřina Grofová vyřešila problém s umístěním bratra s rodinou. 
 

Obecní zastupitelstvo ukládá: 
 

o Úkol: Uzavřít zbývající smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod. 
o Termín: do 30.11.2018 
o Zodpovídá: starosta obce a účetní 
 
o Úkol: Získat informace o poskytování dotací KÚ na provoz obchodů. 
o Termín: do 31.12.2018 
o Zodpovídá: starosta obce, místostarosta obce 

 
o Úkol: Zabývat se podměty z diskuse. 
o Termín: do 31.1.2019 
o Zodpovídá: zastupitelstvo obce 

 
 
 
 
 
………………………     …………………………. 
Martin Vočka       Eva Tajbrová  

 


