
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici 
 

                                                 Datum: 7.4.2021     
 

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) Rozpočtové opatření č.1 

3) Prodej pozemku p.č. 260, směna pozemku p.č. 198/2 a 201/5 

4) Obecně závazné vyhlášky 

5)  Půjčky z FRB 

6) Ostatní 

7) 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 Dana 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. Žádné 

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 seznámila přítomné účetní obce paní Hrdinová. 

 

Stav finančních prostředků k 7.4.2021 

 

BÚ  3 942 011,41 Kč 

HČ  4 933 666,40 Kč 

FRB     379 791,10 Kč 

VAK     231 782,77 Kč 

ČNB         9 215,32 Kč 

 

Pokladna 10 269 Kč 

Pokladna HČ 32 158 Kč 

Celkem 9 538 894 Kč 

 

Úvěr  5 700 000Kč 

 



Rozpočtové opatření č.1 

Příjmy: 
231   3111 5336    -157 000,Kč příspěvek MŠ- oprava položky 
231   3111 5331     157 000,Kč 
231            1122     84 800,Kč    daň z příjmu za obec 
231   6171 3113     24 000,Kč   prodej multikáry 
 

Výdaje: 
231    2321 5171     53 000,Kč  dmychadlo ČOV velká 
231    3322 5139        1 579,Kč  vstupenky Větrák 
231     3612 5137       8 000,Kč  kuchyň byt č.2 čp.16 
231    6310 5163       1 000,Kč  poplatky bance 
231    6409 5362     45 221,Kč  DPH 

 

N: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu obce na rok 2021. 

H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti. 
 

Bod 3) 

Záměr prodeje pozemku p.č. 260 o výměře 154m2 byl zveřejněn od 16. do 31.12.2020. 

Pozemek bude prodán zájemci za odhadní cenu. 

Záměr směny částí pozemků p.č.198/2 a 201/5 o výměře 91 m2 byl zveřejněn od 27.11. do 

9.12.2020 .  

Oba záměry byly zveřejněny úřední desce včetně elektronické úřední desky umožňující 

dálkový přístup.  

 

N: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p. č. 260 o výměře 154m2 za odhadní 

cenu a směnu částí pozemků p.č. 198/2 a 201/5 o výměře 91m2 ( dle GP) 

H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti. 

 

Bod 4) 

OZV  č. 4/2012 O místním poplatku ze vstupného – návrh – tuto vyhlášku zrušit, jelikož se 

v obci nepořádají žádné akce komerční ani jiné, které by pořadatelům přinesly výtěžek. 

 

N: Zastupitelstvo obce schvaluje zrušit vyhlášku č. 4/2012 O místním poplatku ze 

vstupného. 

H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti. 

 

OZV č.1/2012 O místním poplatku ze psů a č. 1/2019 O místním poplatku z pobytu – ve 

vyhláškách je nutné upravit znění textu dle nových pravidel (týká se ZTP,ZTTP apod.). 

 

N: Zastupitelstvo obce schvaluje upravit vyhlášku O místním poplatku ze psů a O 

místním poplatku z pobytu. 

H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti. 
 

Bod 5) 

Výběrové řízení na poskytnutí půjček z FRB bylo řádně vyhlášeno od 8.3. do 7.4.2021. 

Disponibilní prostředky na účtu FRB jsou ve výši 379 000 Kč. 

Komise posoudila žádost o poskytnutí půjčky z FRB a doporučila poskytnout půjčku žadateli  

v plné výši ,60 000Kč. Žadatel splnil podmínky pro poskytnutí půjčky. 

 

N: Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí půjčky z FRB ve výši 60 000Kč žadateli M.K. 

H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti. 



 

Bod 6)  

Diakonie ČCE z Vrchlabí požádala o finanční příspěvek na sociální služby ve výši 12 000 Kč. 

Tato částka je o 4 000 Kč vyšší než v loňském roce. Návrh – poskytnout stejnou částku jako 

v minulém roce. 

 

N: Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnout finanční dar Diakonii Vrchlabí ve výši 

8 000 Kč. 

H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti. 

 

Obec byla oslovena, aby zvážila poskytnutí finanční podpory pro vznik knihy „ Toulky 

podkrkonošskou minulostí“, která by měla mít 290stran a je v ní zmínka o Borovnici. 

 

N: Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finanční podporu ve výši 15 000 Kč 

Nakladatelství Green Mango. 

H: Návrh byl schválen 5 hlasy. 1 hlas se zdržel hlasování a nikdo nebyl proti. 

 

Společnost Atlas consulting spol s.r.o., která poskytuje obci servis portálu CODEXIS(vzory 

smluv, právní info systém) zaslala fakturu na prodloužení služby na dalších 5 let . Faktura zní 

na částku 39 959 Kč. Z důvodu, že obec má právní podporu u pojišťovny DAS a Sdružení 

místních samospráv a smlouvy lze bezplatně najít na internetu, je návrh tuto smlouvu 

vypovědět. 

 

N: Zastupitelstvo obce schvaluje vypovědět smlouvu s firmou Atlas consulting spol. s.r.o. 

H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti. 

 

Byl vypracován návštěvní a provozní řád Větrného mlýna. 

 

N: Zastupitelstvo obce schvaluje návštěvní a provozní řád pro Větrný mlýn . 

H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti. 

 

Bod 7) 

Závěr 

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

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

oznámen. 

 

 

Ověřovatelé zápisu a usnesení: 

Počet stran zápisu: 3 

Počet stran usnesení: 1 

 

 

 

 

 

Dana Vočková   

 

Martin Vočka   

8. 4. 2021 zapsala Bohuslava Hrdinová 



        

Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici 

 
Datum: 7. 4. 2021 

 

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje: 

 

 

1.Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu obce na rok 2021. 

 

2. Prodej pozemku p. č. 260 o výměře 154m2 za odhadní cenu. 

 

3. Směnu částí pozemků p.č. 198/2 a 201/5 o výměře 91m2 ( dle GP). 

 

4. Zrušit vyhlášku č. 4/2012 O místním poplatku ze vstupného. Upravit vyhlášku O místním 

poplatku ze psů a O místním poplatku z pobytu. 

 

5. Poskytnutí půjčky z FRB ve výši 60 000Kč žadateli. 

 

6. Poskytnout finanční příspěvek ve výši 8000Kč Diakonii Vrchlabí a finanční příspěvek ve 

výši 15000 Kč Nakladatelství Green Mango. 

 

7. Vypovědět smlouvu s firmou Atlas consulting spol. s.r.o. 

 

8. Návštěvní a provozní řád pro Větrný mlýn . 

 

  

 

 

 

 

 

Eva Tajbrová       Martin Vočka 

  starostka                   místostarosta  

 

 

 

       

 

 

 

 

 
 


