
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici 
 
                                                 Datum: 24 .6. 2020     
 
Přítomní členové zastupitelstva: Eva Tajbrová, Hana Votočková, Bohuslava Hrdinová, 

Martin Kühnel, Dana Vočková, Martin Vočka 
Omluveni: Ing.Lucie Bartošová 
 
Ostatní přítomní: Viz prezenční listina 
 
Program: 
 
1) Úvod 
2) Schválení závěrečného účtu obce za rok 2019 
3) Schválení účetní uzávěrky obce za rok 2019 
4) Schválení účetní uzávěrky MŠ za rok 2019 
5) Rozpočtová opatření č.5 a 6 
6) Příspěvek na sociální služby 
7) Prodej obecních pozemků 
8) Ostatní a diskuze 
 
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 Hana Votočková 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) 
Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce včetně elektronické úřední desky 
umožňující dálkový přístup od 30.4. do 18.5.2020. Při přezkoumání hospodaření byly zjištěny 
následující méně závažné chyby a nedostatky: 
 
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně 

peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků 
 Právní předpis: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
 § 84 odst. 2 písm. p) - Zastupitelstvo obce nevyslovilo souhlas se vznikem 

pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva.  
o Před uzavřením DPP se zastupitelkou obce nebyl vysloven souhlas v ZO s jejím 

pracovně právním vztahem. 
o Jedná se o PŘEKROČENÍ PŮSOBNOSTI. 

 
Systémové opatření: Po dobu tohoto volebního období neuzavírat DPP ani DPČ se členem 
zastupitelstva. 



Termín: průběžně  
Zodpovídá: starosta 
Opatření k nápravě chyb bude zasláno na KÚ Královéhradeckého kraje do 3.7.2020 
 
N: Zastupitelstvo schvaluje Závěrečný účet obce s vyjádřením souhlasu s celoročním 
hospodařením za rok 2019 s výhradou. 
Ú: Zastupitelstvo přijímá systémové opatření spočívající v tom, že nebude v tomto 
volebním období uzavírat pracovněprávní vztahy se členy zastupitelstva. 
Z: starostka 
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti. 
 
Bod 3) 
Dle novely zákona o účetnictví zastupitelstvo obce projednává účetní uzávěrku za rok 2019. 
Součástí účetní uzávěrky je rozvaha, příloha, výkaz zisku a ztrát, zpráva auditora, 
inventarizační soupisy. 
Obecní zastupitelstvo tyto písemnosti prostudovalo a konstatuje, že schvaluje účetní uzávěrku 
Obce Borovnice za rok 2019. 
 
N: Zastupitelstvo schvaluje účetní uzávěrku Obce Borovnice za rok 2019. Kladný 
hospodářský výsledek bude použit na financování investičních akcí v roce 2020. 
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti. 
 
Bod 4) 
Dle novely zákona o účetnictví zastupitelstvo obce projednává účetní uzávěrku příspěvkové 
organizace za rok 2019. Součástí účetní uzávěrky je rozvaha, příloha, výkaz zisku a ztrát, zpráva o 
interním auditu. 
Obecní zastupitelstvo tyto písemnosti prostudovalo a konstatuje, že schvaluje účetní uzávěrku 
příspěvkové organizace MŠ Borovnice za rok 2019. 
 
N: Zastupitelstvo schvaluje účetní uzávěrku příspěvkové organizace Mateřská škola 
Borovnice za rok 2019. Kladný hospodářský výsledek bude použit pro krytí potřeb 
v roce 2020 a nebude vrácen do rozpočtu obce. 
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti. 
 
Bod 5) 
O stavu finančních prostředků obce a rozpočtovými opatřeními č.5 a 6 seznámila přítomné 
účetní obce paní Hrdinová. 
 
Stav finančních prostředků obce k 24.6.2020 
 
BÚ  3637597,97 Kč 
HČ  3298909,77 Kč 
FRB    320779,20 Kč 
VAK    182358,00 Kč 
ČNB    525696,36 Kč 
Sbírka Mlýn     74578,00 Kč 
Sbírka Zvon     87130,40 Kč 
Pokladna     20292,00 Kč 
Pokladna HČ     35034,00 Kč 
Celkem         8095245,30 Kč 
Úvěr  6.200 000,-Kč 
 



 
 
Rozpočtové opatření č.5 rozpočtu obce na rok 2020 
 
Příjmy: 
6330 4134   260000 Kč  převod fin. prostředků na BÚ 
3612 2131         400 Kč  nájem za pozemek 
Výdaje: 
6330 5345   260000 Kč  převod fin.prostředků z ČNB 
6171 5169       5000 Kč  ČMS – služby 
6171 5171     13000 Kč  ČMS – opravy 
2321 6121   -17600 Kč  kanalizace 
 
 
Rozpočtové opatření č.6 rozpočtu obce na rok 2020 
 
Příjmy: 
6330 4134   416000 Kč  převod fin. prostředků na BÚ 
2321 2111     38716 Kč  stočné 
Výdaje: 
6330 5345   416000 Kč  převod fin.prostředků z ČNB 
3319 5139       7000 Kč  svěcení zvonu-upomínkové zvonky 
3639 5329 ZJ 26      2936 Kč  členský příspěvek LM 
6171 5139     10000 Kč  ČMS – materiál 
6171 5137     17670 Kč  ČMS – mobilní TOI 
6171 5179       1110 Kč  členský příspěvek MAS 
 
 
N: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtová opatření č. 5 a 6 rozpočtu obce na rok 2020. 
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti. 
 
 
Bod 6) 
Diakonie Českobratrské církve evangelické ve Vrchlabí podala žádost o finanční příspěvek na 
poskytování sociálních služeb ve výši 8000Kč. Roční náklady péče o jednoho klienta jsou 
daleko vyšší. 
Tato organizace v současné době pečuje o 1 rodinu v obci. 
 
N: Zastupitelstvo obce navrhuje schválit příspěvek 8 tisíc korun 
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 zveřejněn od 4. do 21.10.2019. 
Záměr prodeje pozemku p.č.259/2 o výměře 2244 m2 byl zveřejněn od 6. do 21. května 2020.  
Oba záměry byly zveřejněny úřední desce včetně elektronické úřední desky umožňující 
dálkový přístup.  
Pozemky budou prodány zájemcům za odhadní cenu. 
N: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku č. 291/16 a 259/2 za odhadní cenu. 
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti. 



 
 
 
Majitelé domu č.111 požádali o odkoupení části pozemku p.č.1769. Jedná se o komunikaci, 
ve které je vedena kanalizace a vodovod.  
 
N: Zastupitelstvo obce navrhuje neprodávat žádnou z částí pozemku č. 1769 z důvodu, 
že se jedná o komunikaci ,ve které je vedena kanalizace a vodovod.   
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti. 
 
 
Bod 8) 
Závěr 
Žádné podněty k diskusi již nikdo neměl, zasedání bylo ukončeno. 
Termín příštího zasedání zastupitelstva je předběžně stanoven na měsíc září a bude včas 
oznámen. 
 
 
Ověřovatelé zápisu a usnesení: 
Počet stran zápisu: 4 
Počet stran usnesení: 1 
 
 
 
 
 
Hana Votočková  v.r. 
 
Martin Kühnel  v.r. 
 
 
 
 
 
       Zapsala 25.6.2020 
       Bohuslava Hrdinová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici 
 
Datum: 24. 6. 2020 
 
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje: 
 
1. Závěrečný účet obce s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením za rok 2019 
s výhradou. 
2. Účetní uzávěrku Obce Borovnice za rok 2019. Kladný hospodářský výsledek bude použit 
na financování investičních akcí v roce 2020. 
3. Účetní uzávěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Borovnice za rok 2019. Kladný 
hospodářský výsledek bude použit pro krytí potřeb v roce 2020 a nebude vrácen do rozpočtu 
obce. 
4. Rozpočtová opatření č. 5 a 6 rozpočtu obce na rok 2020. 
5. Poskytnout finanční dar Diakonii Českobratrské církve evangelické ve Vrchlabí ve výši 
8000 Kč. 
6. Prodej pozemku č.291/16 o výměře 111m2 a 259/2 o výměře 2244m2 za odhadní cenu. 
7. Neprodávat žádnou z částí pozemku č. 1769 z důvodu, že se jedná o komunikaci, ve které 
je vedena kanalizace a vodovod.  
  
 
Obecní zastupitelstvo ukládá: 
 
 Úkol: Zastupitelstvo přijímá systémové opatření spočívající v tom, že nebude v tomto           
volebním období uzavírat pracovněprávní vztahy se členy zastupitelstva. 
 Termín: průběžný 
 Zodpovídá: starostka obce, místostarosta obce. 
  
 Úkol: Informaci o opatření k nápravě chyb bude zasláno na KÚ Královéhradeckého 
kraje do 3.7.2020. 
 Termín: 3.7.2020 
 Zodpovídá: Eva Tajbrová 
 
 Úkol: Zaslat zprávu o plnění opatřená na KÚ Královéhradeckého kraje do 31.12.2020 
 Termín: 31.12.2020 
 Zodpovídá: Eva Tajbrová 
 
 
 
 
 
 
Eva Tajbrová       Martin Vočka 
starostka v.r.        místostarosta v.r. 



 
 
 
       
 
 


