Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum: 9 .12. 2020
Přítomní členové zastupitelstva: Eva Tajbrová, Hana Votočková, Bohuslava Hrdinová,
Martin Vočka, Martin Kühnel, Ing.Lucie Bartošová
Omluveni:
Dana Vočková,
Ostatní přítomní:

Viz prezenční listina

Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
11)

Rozpočet na r.2021
Rozpočtová opatření č.11 a 12.
Kupní smlouva na traktor
Smlouva s knihovnou Trutnov
Dar pečovatelské službě
Vodné a stočné na r.2021
Poplatek z odpadů na r.2021
Smlouvy na nebytové prostory
Ostatní a diskuze

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 o:
9) Plán rozvoje obce
10) Záměr prodeje pozemku p.č.260.
Žádné další připomínky ani návrhy nebyly vzneseny.
H: Program byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
Bod 1)
Návrh rozpočtu na rok 2021 byl projednán ve finančním výboru 13.11.2020. Návrh rozpočtu byl
zveřejněn na úřední desce včetně elektronické úřední desky umožňující dálkový přístup od
18.11.2020 do 8.12.2020 . Rozpočet je sestaven rámcově v nesouladu s rozpočtovým výhledem na
roky 2020-2023 schváleným zastupitelstvem 19.12.2018, což je okomentováno a s ohledem na
závazky plynoucí z úvěrů a půjček, které byly upřesněny a s ohledem na provozování pořízené
infrastruktury. Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný s příjmy a výdaji ve výši 7373292Kč. Splátky
půjček ve výši 1016000Kč budou kryty přebytkem aktuálního roku a minulých let.
V rozpočtu je také koncipován příspěvek zřízené příspěvkové organizaci Mateřská škola Borovnice,
který činí pro rok 2021 157000 Kč. Příspěvek má následující složení:

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Položka
5136
5137
5154
5139
5155
5161
5169

text
Knihy a tisk
DDHM
elektrická energie
materiál
pevná paliva
poštovné
služby-účetní firma

5000
8000
25000
9000
20000
500
30500

5163
5011
Celkem

služby pen.ústavů
platy zaměstnanců

8000
50000
157000Kč

Příspěvek bude PO MŠ Borovnice poskytnut ve dvou splátkách do 31.7.2021.
N: Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce na rok 2021 jako vyrovnaný s příjmy a výdaji ve výši
7373292 Kč členěný v odvětvovém třídění rozpočtové skladby. Splátky půjček ve výši 1016000
Kč budou kryty přebytkem aktuálního a minulých let.
U:Oznámit příspěvkové organizaci termíny čerpání příspěvku. T:do 31.1.2020
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti
Bod 2)
O stavu finančních prostředků obce a s rozpočtovými opatřeními č.11 seznámila přítomné účetní obce
paní Hrdinová.
Stav finančních prostředků obce k 9.12.2020
BÚ
HČ
FRB
VAK
ČNB
Pokladna
Pokladna HČ
Celkem
Úvěr

3915562,54Kč
3868982,38Kč
353526,88Kč
231962,00 Kč
354308,10Kč
43726,00Kč
51274,00Kč
8819341,90 Kč
5900000Kč

Rozpočtové opatření č.11 rozpočtu obce na rok 2020
Viz příloha č.1
Rozpočtové opatření č.12 rozpočtu obce na rok 2020
Viz příloha č.2
N: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 11 a 12 rozpočtu obce na rok 2020.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
Bod 3)
13.11.byla zveřejněna výzva k podání nabídek na dodání nového traktoru. Do určeného termínu se
přihlásila jen firma Agrico, s.r.o. Její nabídka splňuje všechny požadované parametry, takže s ní byla
uzavřena smlouva a traktor bude dodán ve středu 22.12.
N: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy s firmou AGRICO s.r.o.na dodávku traktoru
s příslušenstvím.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
Bod 4 )
Jako každoročně byla obec požádána o dotaci 2000Kč na nákup knih do výměnného fondu Městské
knihovny Trutnov.
N: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít veřejnosprávní smlouvu o poskytnutí dotace na nákup
knih do výměnných fondů v rámci regionálních knihovnických služeb s Městskou knihovnou
Trutnov.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.

Bod 5)
Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem poskytovala v letošním roce své služby dvěma
rodinám. Náklady na tyto služby jsou vzhledem ke vzdálenosti naší obce od Dvora Králové nad
Labem vysoké. Pečovatelská služba požádala obec o finanční podporu.
N: Zastupitelstvo schvaluje poskytnout dar ve výši 10.000Kč pečovatelské službě Města Dvůr
Králové nad Labem.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
Bod 6)
Částka za vodné na letošní rok byla stanovena ve stejné výši jako loni, tj.19 Kč bez DPH a cena za
stočné se zvyšuje na 28,61 Kč bez DPH, tj. o 1,01 Kč oproti loňsku dle podmínek OPŽP(operační
program živ.prostředí) u našeho projektu splašková kanalizace a ČOV.
N: Zastupitelstvo obce schvaluje pro rok 2021 cenu u vodného 19 Kč m3 bez DPH a u stočného
28,61 Kč za m3 bez DPH:
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
Bod 7)
Změna vyhlášky č. 4/2012 a to v :
Čl.2 Sazba poplatku
Skutečné náklady roku 2020 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily 501503
Kč,odměna za třídění odpadu 77631,-Kč. Náklady 423872 děleno 414( 414-počet osob dle čl.2 odst.1
této vyhlášky) se rovná 1024,-Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl.4 odst.1,písm.b)
vyhl. Ve výši 300,-Kč. V ostatním zůstává znění vyhlášky beze změn.
I když obec doplácí na likvidaci odpadů nemalou částku, je v návrhu ponechat poplatek na rok 2021ve
stejné výši jako roku 2020.
N: Zastupitelstvo schvaluje změnu čl. 2 odst.(2) vyhláška č. 4/2012 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování ,sběru, přepravy. Třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Výše poplatku je ve stejné výši jako rok 2020 a je stanovena na částku
550Kč za osobu trvale žijící v obci a za rekreační objekt. Poplatek je splatný do konce měsíce
února.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
Bod 8)
Smlouvy na pronájem nebytových prostorů
Pronájmy nebytových prostorů byly projednány v minulém zasedání, smlouvy s nájemci budou
podepsány do konce roku 2020.
Ú: Sepsat smlouvy o pronájmu nebytových prostor.
T: do 31.12.2020
Bod 9)
Plán rozvoje obce. Pro přidělování dotací je jedna z podmínek, že obec má vypracovaný plán rozvoje
obce. To Borovnice nemá a neměla. Pokud chce obec žádat o nějakou dotaci z MMR, je třeba tento
plán mít.
Plán rozvoje obce Borovnice na období 5let 2021-2025
1) vybudování odpočinkové zóny na hřišti
2) oprava prostranství u OÚ
3) dokončit rozšíření kanalizace
4) vybudovat vodojem
5) průběžně opravovat komunikace
N: Zastupitelstvo obce schvaluje plán rozvoje obce na rok 2021- 2025.

H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
Bod 10)
Záměr prodeje pozemku- O pozemek p.č.260, 154m2 projevil zájem budoucí majitel sousedního
pozemku. Jedná se o pozemek za kůlnou obecního domu, je tam navážka, takové rumiště.
N: Zastupitelstvo schvaluje zveřejnit záměr prodeje pozemku p.č. 260 o výměře 154m2.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.

Bod 11)
Ostatní a diskuze:
Oslovit pečovatelskou službu, která by to neměla do Borovnice tak daleko.
Projednáváno se zástupcem pečovatelské služby ve Dvoře Králové nad Labem, dle jejich sdělení již
toto zjišťovali, ale bohužel to není možné z důvodu spádovosti.
Ú: Zjistit jinou možnost zajíždění pečovatelské služby do Borovnice – starostka do 31.1.2021.
Proč nejsou na místech , kde jsou kontejnery a u kravína instalovány kamery, aby bylo možné zjistit,
kdo odkládá nepatřičné věci do kontejnerů a na těchto místech si dělá odkladiště všeho možného.
Ú: Zajistit nákup a instalaci kamerového systému na inkriminovaných místech – starostka a
místostarosta do 28.2.2021.
Do dnešního dne nebyly opraveny cesty zničené opravou železniční tratě a přejezdů.
Ú: Zjistit u p. Potočka (pracovník pověřený firmou) zajištění nápravy současného stavu – starostka do
31.12.2020.
Závěr
Žádné podněty k diskusi již nikdo neměl, zasedání bylo ukončeno.
Termín příštího zasedání zastupitelstva bude včas oznámen.
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Počet stran zápisu: 4
Počet stran usnesení: 1
Přílohy: 2

Hana Votočková v.r.
Martin Kühnel v.r.

Zapsala 10.12.2020
Bohuslava Hrdinová

Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva
v Borovnici
Datum:

9. 12. 2020

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1.Rozpočet na rok 2021.
2.Rozpočtové opatření č.11 a 12.
3.Uzavření smlouvy s firmou AGRICO s.r.o.na dodávku traktoru s příslušenstvím.
4 Uzavřít veřejnosprávní smlouvu o poskytnutí dotace s Městskou knihovnou v Trutnově.
5.Poskytnout dar ve výši 10.000Kč pečovatelské službě Města Dvůr Králové nad Labem.
6.Pro rok 2021 cenu u vodného 19 Kč m3 bez DPH a u stočného 28,61 Kč za m3 bez DPH.
7. Změnu čl. 2 odst.(2) vyhláška č. 4/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování
,sběru, přepravy. Třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Výše poplatku je ve stejné
výši jako rok 2020 a je stanovena na částku 550Kč za osobu trvale žijící v obci a za rekreační objekt.
Poplatek je splatný do konce měsíce února.
8.Plán rozvoje obce na rok 2021- 2025.
9.Zveřejnit záměr prodeje pozemku p.č. 260 o výměře 154m2 .

Obecní zastupitelstvo ukládá:
Sepsat smlouvy o pronájmu nebytových prostor.
T: starostka do 31.12.2020.
Zjistit jinou možnost zajíždění pečovatelské služby do Borovnice.
T: starostka do 31.1.2021
Zajistit nákup a instalaci kamerového systému na inkriminovaných místech.
T: starostka a místostarosta do 28.2.2021
Zjistit u p. Potočka (pracovník pověřený firmou) zajištění oprav cest po opravě železniční tratě a
přejezdů.
T: starostka do 31.12.2020.

Eva Tajbrová v.r.

Martin Vočka v.r.

starostka
Příloha č.1

místostarosta

Příloha č.2

