
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici 
 

                                                 Datum: 23 .9. 2020     
 

Přítomní členové zastupitelstva: Eva Tajbrová, Hana Votočková, Bohuslava Hrdinová, 

                                                        Dana Vočková, Martin Vočka, Ing.Lucie Bartošová,   

                                                        Martin Kühnel  

 

Ostatní přítomní:                         Viz prezenční listina 

 

Program: 

 

1) Úvod 

2) Rozpočtová opatření č.7, 8 a 9 

3) Žádost obce Mostek o finanční příspěvek pro jednotku SDH Mostek 

4) Prodej obecních pozemků 

5) Pronájem nebytových prostor 

6) Nákup části pozemku p.č. 14/1 

7) Ostatní a 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 Dana Vočková a paní Lucie Bartošová. 

 

H: Návrh byl schválen 7 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 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti. 

 

Bod 2) 

O stavu finančních prostředků obce a s rozpočtovými opatřeními č.7,8 a 9 seznámila přítomné 

účetní obce paní Hrdinová. 

 

Stav finančních prostředků obce k 23.9.2020 
 

BÚ  3750759,02 Kč 

FRB    340476,29 Kč 

HČ  3376608,46 Kč 

VAK       182178,- Kč 

Pokladna         39170,-Kč 

Pokladna HČ         22530,-Kč 

 

Celkem 7711721,77 Kč 

 

 

Úvěr u KB  6050000 Kč 



Rozpočtové opatření č.7 rozpočtu obce na rok 2020 

Příjmy: 

6330 4134   562000 Kč  převod fin. prostředků na BÚ 

 1340       1110 Kč  poplatek z odpadů 

 1342         216 Kč  poplatek z ubytování 

Výdaje: 

3319 5139         500 Kč  poukázky-jubilea 

3319 5175     38000 Kč  raut-ukončení stavby větrného mlýna 

3322 5021     10000 Kč  DPČ-mlýn 

3322 5171    -10000 Kč  památky-opravy 

3322 6121    -82974 Kč  replika mlýn-stavba 

3639 5229       8000 Kč  příspěvek-ranná péče Diakonie Vrchlabí 

6330 5345   562000 Kč  převod fin.prostředků z ČNB 

6171 5169     12000 Kč  ČMS – služby 

6171 5163     25000 Kč  ČMS – pojištění 

2321 5169       5000 Kč  kanalizace-služby 

 

N: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 7  rozpočtu obce na rok 2020. 

H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti. 
 

Rozpočtové opatření č.8 rozpočtu obce na rok 2020 

Příjmy: 

 1340       2000 Kč  poplatek z odpadů 

 4111 UZ98024 446250 Kč  vyrovnávací příspěvek od státu  

 4111 UZ98193   47000 Kč  dotace na volby do KZ a 1/3 senátu 

6330 4134   913000 Kč  převod fin. prostředků na BÚ 

Výdaje: 

6330 5345   913000 Kč  převod fin.prostředků z ČNB 

1031 5021       8730 Kč  DPP-les 

2310 5154     10000 Kč  pitná voda – elektřina 

2321 5169     15000 Kč  ČOV-rozbory 

3612 5139     11000 Kč  BH-materiál 

3612 5154     20000 Kč  BH elektřina 

6171 5169     25000 Kč  ČMS-služby 

6171 5168     60000 Kč  ČMS.web.stránky 

6171 5171     30000 Kč  ČMS-opravy 

3612 5171   100000 Kč  BH-opravy  

2321 5171   215520 Kč  kanalizace a ČOV opravy 

 

N: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 8 rozpočtu obce na rok 2020. 

H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti. 

 

Rozpočtové opatření č.9 rozpočtu obce na rok 2020 

Příjmy: 

6330 4134   370000 Kč  převod fin. prostředků na BÚ 

Výdaje: 

6330 5345   370000 Kč  převod fin.prostředků z ČNB 

3612 5154     13000 Kč  BH elektřina 

3631 5154     14000 Kč  VO elektřina 

2321 5169     50000 Kč  ČOV a šachty čištění 



3745 5021       5000 Kč  VZ-brigádníci 

6171 5169     70000 Kč  ČMS služby 

6171 5137     65000 Kč  ČMS – obecní vlajka vyšívaná 

2321 6121            -117000 Kč  kanalizace-stavba 

2310 6121            -100000 Kč  vodovod-stavba 

 

N: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 9 rozpočtu obce na rok 2020. 

H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti. 

 

 

Bod 3) 

Obec Mostek požádala  obec o finanční příspěvek pro jednotku SDH Mostek. Tato jednotka 

zajišťuje požární bezpečnost i v naší obci, vyjíždí k dopravním nehodám, je vybavena 

automatickým elektronickým defibrilátorem. Obec Mostek zakoupila automobil Nisan Navara 

a je třeba ho ještě dovybavit. Jednotka bude tímto vozidlem na místě zásahu rychleji než 

cisternou. Návrh je přispět částkou 10000 Kč. 

 

N: Zastupitelstvo obce schvaluje přispět  částkou 10000 Kč Obci Mostek pro jednotku 

SDH Mostek na dovybavení automobilu. 

H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti. 

 

 

Bod 4 ) 

Majitelé chalupy č.p.168 předložili žádost o odkoupení části obecního pozemku p.č. 1452/1 

(komunikaci) vedoucí kolem jejich chalupy.  

Jedná se o pozemek vedený jako komunikace . P.č.1452/1 není sice v současnosti jako 

komunikace využíván, ale je to v podstatě jediný přístup na pozemky 164/2 a 168/1 z obecní 

komunikace. 

 

N: Zastupitelstvo obce schvaluje neprodávat žádnou část pozemku p.č.1452/1. 

H: Návrh byl schválen 6 hlasy. 1 se zdržel hlasování a nikdo nebyl proti. 

 

Majitelé domu č.111 včera opětovně požádali o odkoupení části pozemku p.č.1769 

s doplňujícími informacemi. Jedná se o komunikaci, ve které je vedena kanalizace a vodovod. 

Jejich žádost byla zastupitelstvem zamítnuta na minulém jednání zastupitelstva v červnu 

2020. 

Stanovisko k této žádosti se nezměnilo, požadovaná část pozemku se tedy prodávat nebude. 

 

Bod 5) 

Obec má volné nebytové prostory. V budově č.p. 224  by byla možnost znovu otevřít 

obchůdek. 

Další prostor je v bývalém kravíně. 

Smlouva na pronájem prodejny panu Manychovi končí 31.12.2020. 

 

N: Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor 

(obchodů)v čp.224 a čp. 259 a nebytových prostor v areálu bývalého kravína.H: Návrh 

byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti. 

 

 

 



Bod 6) 

Nákup části pozemku  p.č.14/1 – pozemek u hřiště. 

 

Ú: Společná schůzka na místě – zástupce obce, zmocněnec majitelky pozemku a geodet. 

Pokud dojde k vzájemné  dohodě o koupi konkrétní části pozemku, obec nechá pozemek 

geodeticky zaměřit a odhadnout cenu. Prodávající zajistí souhlas s rozdělením pozemku a 

potřebnou součinnost s úřady. 

 

 

Bod 7) 

Diskuze 

Kontejner na oděvy – je nutné, pokud je kontejner naplněný v jeho okolí žádné další oděvy a 

odpadky neskladovat. 

Byla vznesena připomínka k možnosti volného přístupu k uzávěru vody na hřbitově. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o pitnou vodu, je průběžně doplňována kašna na vodu a po 

naplnění je uzávěr pitné vody uzavřen. Do budoucna se bude hledat řešení jiného zdroje vody 

k zalévání na hřbitově. 

Je potřeba vyrobit ukazatele k Větrnému mlýnu a upřesnit provozní dobu. 

Vzhledem k uzavírce přejezdu, bude objízdná trasa vedena po obecní komunikaci s max. 

tonáží do 3,5t s výjimkou pouze pro autobusy. Dle sdělení zástupce drah bude objízdná trasa 

značena na Horkách a Mostku. 

Připomínka – využívat lépe obecní rozhlas k informovanosti občanů (nepřítomnost lékaře, 

úprava pracovní doby na poště apod.). 

Urgovat reklamaci u Stavoky ohledně propadající se silnici kolem kanálů. 

Dotázat se u správy silnic na nedodělané příkopy a propustky pod silnicí. 

 

Bod 8) 

Závěr 

Žádné podněty k diskusi již nikdo neměl, zasedání bylo ukončeno. 

Termín příštího zasedání zastupitelstva je předběžně stanoven na měsíc listopad a bude včas 

oznámen. 

 

 

Ověřovatelé zápisu a usnesení: 

Počet stran zápisu: 4 

Počet stran usnesení: 1 

 

Dana Vočková, v.r. 

Ing. Lucie Bartošová, v.r. 

 

 

                                   Zapsala: 25.6.2020 

                                   Bohuslava Hrdinová 

 
Vyvěšeno: 25.9.2020 

Svěšeno: 

 

 

 

 

 



Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici 

 
Datum: 23. 9. 2020 

 

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje:   

 

1. Rozpočtová opatření č. 7, 8 a 9 rozpočtu obce na rok 2020. 

 

2. Poskytnout finanční dar Obci Mostek ve výši 10000 Kč pro jednotku SDH Mostek. 

 

3. Neprodávat žádnou část pozemku č. 1452/1 z důvodu, že se jedná o komunikaci, která je 

jediným přístupem k jiným pozemkům. 

 

4. Zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor (obchodů) v čp.224 a čp. 259 a nebytových 

prostor v areálu bývalého kravína. 

 

 

Obecní zastupitelstvo ukládá: 

 

 Úkol: Projednat koupi části pozemku 14/1. 

 Termín: 30.11.2020 

 Zodpovídá: starostka obce, místostarosta obce. 

  

 Úkol: Umístit směrovky k Větrnému mlýnu a upřesnit provozní dobu. 

 Termín: 30.9.2020 

 Zodpovídá: Sdružení Větrák- J.Chvojka 

 

 Úkol: Opakovaně zaurgovat reklamaci u Stavoky s.r.o.,dotázat se OSS na nedostatky. 

 Termín: 31.10.2020 

 Zodpovídá: Eva Tajbrová 

 

Úkol: Informovat občany prostřednictvím rozhlasu o nepřítomnosti lékaře a změně     

pracovní doby na poště během čerpání dovolené 

 Termín: průběžně 

 Zodpovídá: Eva Tajbrová 

 

 

            

 

Eva Tajbrová, v.r.      Martin Vočka, v.r. 

starostka         místostarosta  

 

 

 
vyvěšeno: 25.9.2020 

svěšeno  : 

       

 

 


