
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici 
 
                                                 Datum: 13 .11. 2020     
 
Přítomní členové zastupitelstva: Eva Tajbrová, Hana Votočková, Bohuslava Hrdinová, 
                                                        Dana Vočková, Martin Vočka, Martin Kühnel   
 Omluveni:                                     Ing.Lucie Bartošová  
 
Ostatní přítomní:                         Viz prezenční listina 
 
Program: 
 
1) Úvod 
2) Rozpočtová opatření č.10 
3) Inventarizace 
4) Záměr prodeje obecního majetku 
5) Pronájem nebytových prostorů 
6) Nákup komunální techniky 
9)   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 Vočka. 
 
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti. 
  
Paní starostka přednesla program jednání, požádala zastupitele o doplnění programu o: 
 bod 7) Projednání žádosti o dotaci z MMR a 
 bod 8) Záměr směny pozemků. Žádné další  připomínky ani návrhy nebyly vzneseny. 
 
H: Program byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti. 
 
Bod 2) 
O stavu finančních prostředků obce a s rozpočtovými opatřeními č.10 seznámila přítomné účetní obce 
paní Hrdinová. 
 
Stav finančních prostředků obce k 13.11.2020 
 
BÚ  3406211,54 Kč 
FRB    346960,96 Kč 
HČ  5065294,71 Kč 
VAK       232022,- Kč 
Pokladna         30978,-Kč 
Pokladna HČ         48113,-Kč 
 
Celkem 9.129580,21 Kč 
 
Úvěr u KB  5950000 Kč 
 
 
Rozpočtové opatření č.10 rozpočtu obce na rok 2020 
Příjmy: 
 4122      30000 Kč  dotace KÚ - raut 
 4116  UZ 29014  127684 Kč  dotace KÚ - les 
 4116  UZ 29015  143140 Kč  dotace KÚ - les 
Výdaje: 
            2321 5169      5000 Kč  kanalizace-rozbory 
            1031 5021    10000 Kč  brigádníci – les 



5512 6341     10000 Kč  dar- SDH Mostek 
6115 5021  UZ 98193   10069 Kč  volby KZ,senát – odměny komise 
6115 5139  UZ 98193         94 Kč  volby KZ,senát – kancel.potřeby 
6115 5173  UZ 98193       725 Kč  volby KZ,senát – cestovné 
6115 5175  UZ 98193     1271 Kč  volby KZ,senát – občerstvení 
6330 5341  UZ 29014 127684 Kč  převod dotace na les na účet HČ 
6330 5341  UZ 29015 143140 Kč  převod dotace na les na účet HČ 
6171 5021       5000 Kč  ČMS – DPP 
6171 5136       4018 Kč  ČMS – knihy 
 
 
N: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 10 rozpočtu obce na rok 2020. 
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti. 
 
 
Bod 3) 
Inventarizace majetku obce proběhne do konce měsíce ledna 2021. 
 
N: Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení a provedení inventarizace majetku obce. 
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti. 
 
 
Bod 4 ) 
Obec vlastní staré vozidlo zn. Multicar M 25. V poslední době je nutné do jeho oprav a 
údržby investovat nemalé finanční prostředky, jeho provoz je značně nerentabilní. Starostka tedy 
navrhla zveřejnit záměr prodeje tohoto vozidla.   
 
N: Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnit záměr prodeje vozidla zn.Mutlicar M 25. 
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti. 
 
 
Bod 5) 
Obec zveřejnila záměr pronajmout nebytové prostory .Záměr byl zveřejněn na fyzické i elektronické 
úřední desce od 30.9. do 15.10.2020. 
O pronájem obchůdku v budově č.p. 224 projevili zájem 2 osoby. 
1. zájemce nabízí provozovat prodej potravin a lahůdek, drogerie a pod. s případnou možností 
rozvozu nákupů občanům Borovnice a Borovničky a zřízení balíkovny. 
2. zájemce nabízí provozovat prodej potravin. 
 
N: Zastupitelstvo obce schvaluje pronajmout prodejnu v čp.224 zájemci č. 1.  
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti. 
 
Prodejnu potravin v čp.259 má zájem provozovat současný nájemce i nadále. Končí mu nájemní 
smlouva k 31.12.2020.  
 
N: Zastupitelstvo obce schvaluje pronajmout prodejnu v čp.259 současnému nájemci.  
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti. 
 
Současný uživatel části budovy a části pozemku p. č. v areálu bývalého kravína, se opět přihlásil o 
pronájem tohoto prostoru. Návrh zní mu tyto prostory a pozemek pronajmout, ale ne v tom rozsahu 
jaký byl v minulosti. Toto bude upraveno nájemní smlouvou, která bude podmíněna úklidem dosud 
užívaných prostor.  
 
N: Zastupitelstvo obce schvaluje pronajmout část kravína a část pozemku p.č. současnému 
uživateli.  
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti. 
 
 
 
 



Bod 6) 
Obec vlastní malotraktor zn.VEGA 36, který již  není v nejlepší kondici a současným nárokům nestačí. 
Obec obdržela v souvislosti s kůrovcovou kalamitou dotace. Z těchto finančních prostředků by bylo 
možné pořídit výkonnější traktor, který by zvládl jak zimní údržbu, tak veškeré potřebné práce v obci a 
v lese. 
 
N: Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnit výzvu na nákup traktoru s příslušenstvím a vybrat 
nejvýhodnější nabídku pro obec.  
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti. 
 
 
Bod 7) 
MMR vypsalo dotace, pro obce do 3000 obyvatel jsou 80%. Návrh je podat žádost na „Odpočinkovou 
zónu v obci“. Pro menší i větší děti by byly nakoupeny různé prvky, umístění by bylo na obecním 
pozemku u fotbalového hřiště. Bude zkultivována část pozemku, která roky ležela ladem, kde jsou 
nyní nálety a křoví. Občané by opět měli kam zajít, posedět, odpočinou si v pěkném prostředí. 
 
N: Zastupitelstvo obce schvaluje je podat žádost MMR  na „Odpočinkovou zónu v obci“.   
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti. 
 
 
Bod 8) 
Během projednávání opravy cesty ke kravínu bylo zjištěno, že část cesty je už desetiletí vyježděna 
v pozemku majitele sousední parcely. S návrhem směny stejné výměry a stejného druhu pozemku 
a narovnáním tohoto stavu majitel souhlasí. 
Směna je podle závazného stanoviska odboru výstavby a územního plánování MěÚ Dvůr Králové 
přípustná. 
  
N: Zastupitelstvo obce schvaluje vyvěsit na úřední desku záměr směny 84m2 pozemku 
p.č.198/2 za 84m2 pozemku p.č.201/5.   
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti. 
 
 
Bod 9) 
Ostatní a diskuze: 
Každoročně se zvyšují náklady na likvidaci odpadů. Obec doplácí kolem 200 000Kč. V době, kdy není 
známo, jak se bude vyvíjet situace se zaměstnaností, jaká bude finanční situace obce, je třeba hledat 
možnosti jak tyto výdaje snížit. Jednou z možností je snížení finančního podílu obce za svoz a 
likvidaci odpadů. 
Až bude známa celková kalkulace nákladů, dojde k úpravě vyhlášky o odpadech a  plateb za likvidaci 
odpadů. 
V obci je nově zřízen mobilní rozhlas. Formou SMS nebo e-mailem budou zájemci informováni o dění 
v obci. Přihlášení je dobrovolné. Přihlašovat se občané mohou elektronicky vyplněním dotazníku a 
udělením souhlasu Obci Borovnice se zpracováním osobních údajů (dle zásad GDPR). 
Obec to bude stát jen poplatek za odeslanou SMS - 0,90Kč. 
Borovnička také informace rozesílá formou SMS. 
V Bílé Třemešné to funguje spolehlivě, občané jsou spokojeni. 
S ohledem na současnou situaci je pro letošní rok „Adventní řízek“ a vánoční koncert zrušen. 
Do konce měsíce listopadu bude probíhat opisování vodoměrů.  
Závěr 
Žádné podněty k diskusi již nikdo neměl, zasedání bylo ukončeno. 
Termín příštího zasedání zastupitelstva je stanoven na měsíc prosinec a bude včas oznámen. 
 
 
Ověřovatelé zápisu a usnesení: 
Počet stran zápisu: 3 
Počet stran usnesení: 1 
 
Hana Votočková, v.r.       Zapsala 17.11.2020Martin 
Vočka, v.r.        Bohuslava Hrdinová  



 

Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva 
v Borovnici 
 
Datum: 13. 11. 2020 
 
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje:   
 
1.Rozpočtové opatření č. 10 rozpočtu obce na rok 2020. 
 
2.Vyhlášení a provedení inventarizace majetku obce. 
 
3. Zveřejnit záměr prodeje vozidla zn.Mutlicar M 25. 
 
4. Pronajmout prodejnu v čp.224 zájemci č. 1, pronajmout prodejnu v čp.259 
současnému nájemci, pronajmout část kravína a část pozemku p.č. současnému 
uživateli. 
 
5. Zveřejnit výzvu na nákup traktoru s příslušenstvím a vybrat nejvýhodnější nabídku 
pro obec. 
 
6. Podat žádost MMR  na „Odpočinkovou zónu v obci“.    
  
7. Zveřejnit záměr směny 84m2 pozemku p.č.198/2 za 84m2 pozemku p.č.201/5.   
 
 
 
 
 
 
Eva Tajbrová , v.r.      Martin Vočka, v.r. 
starostka         místostarosta  
 
 
 

 

 


