
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici 
 

                                                 Datum: 16.6.2021     
 

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

Martin Kühnel, Dana Vočková, Ing.Lucie Bartošová 

Omluveni: Martin Vočka 

Ostatní přítomní:   Viz prezenční listina 

 

Program: 

1) Úvod 

2) Rozpočtové opatření č.2 

3) Návrh zprávy o uplatňování ÚP Borovnice 2021  

4) Návrh na revitalizaci nádrže u hasičárny – možnost čerpání dotace 

5) Žádost o finanční příspěvek spolku Větrák  

6) Pozemky a nemovitosti 

7) 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 Dana Vočková a pan Martin Kühnel. 

 

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

  

Paní starostka přednesla program jednání, navrhla doplnění programu v bodě 4 o žádost klubu 

důchodců o příspěvek na činnost.  

Jiný návrh na doplnění programu vznesen nebyl.  

 

H: Doplněný 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 16.6.2021 
 

BÚ   3 964 699,08  Kč 

HČ   5 207 113,29  Kč 

FRB      326 294,41  Kč 

VAK      231 782,77  Kč 

ČNB      471 761,94  Kč 

 

Pokladna        6 539,00   Kč 

Pokladna HČ      37 552,00   Kč 

Celkem           10 245 742,49   Kč 

 

Úvěr  5 600 000,00   Kč 

 

 

 

 



Rozpočtové opatření č.2 

        příjmy  výdaje 

 

 
 

N: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu obce na rok 2021. 

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

Bod 3) 

Návrh zprávy o uplatňování ÚP Borovnice 2021 byl zveřejněn na fyzické i elektronické 

úřední desce od 24. března do 24. dubna 2021. Všichni zastupitelé byli s tímto dokumentem 

řádně seznámeni. Nebyla vznesena žádná námitka ani připomínka 

 

N: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh zprávy o uplatňování ÚP Borovnice. 

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

 

Bod 4) 

Návrh na revitalizaci nádrže u hasičárny- možnost čerpat dotace z Operačního Programu 

Životního Prostředí osa 4.4. Dotace jsou z programu SFŽP ve výši 85% celkových 

investičních nákladů. 

Firma Axiom engineering s.r.o. vypracovala studii na revitalizaci nádrže u hasičárny. 

Předpokládaná výše dotace : 1.010.000,- 

Předpokládaná výše spoluúčasti obce: 181.000,- 

Vybudovala by se odpočinková zóna okolo nádrže. Studie počítá s úpravou okolí nádrže, 

výsadbou zeleně na březích, odstranění betonů, úpravou nátoku, aby nebyl zaplavován sklep 

nemovitosti nad nádrží. Realizace by v případě získání dotace byla asi za rok a půl až 2 roky. 

 

N: Zastupitelstvo obce schvaluje podepsat s firmou Axiom egineering s.r.o smlouvu na 

zhotovení projektové dokumentace včetně podání žádosti o dotaci na revitalizaci nádrže. 

Podpisem smlouvy pověřuje starostku obce. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



Bod 5) 

Žádosti o finanční příspěvky spolku Větrák a Klubu důchodců. 

Spolek Větrák požádal obec o finanční příspěvek na vybavení interiéru větrného mlýna. 

Předložili fakturu za výrobu stolu do šalandy za 7460Kč, která bude proplacena z příspěvku. 

Návrh- poskytnout finanční příspěvek spolku Větrák ve výši 10000Kč. 

Klub důchodců obnovil po delší době svoji aktivitu a požádal obec o příspěvek na činnost. 

V minulosti obec vždy seniory podporovala a mělo by to tak zůstat. Návrh - poskytnout 

příspěvek ve výši 6000 Kč. 

 

N: Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro spolek Větrák ve výši 

10000 Kč a spolek Klub seniorů ve výši 6000 Kč. 

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

 

Bod 6)  

Koupě pozemku p.č. 14/3. Pozemek u fotbalového hřiště oddělený geometrickým plánem 

z pozemku p.č. 14/2 paní K. byl oceněn na základě znaleckého posudku na 21 790 Kč. Byl 

vypracován návrh kupní smlouvy, předložen zplnomocněnému zástupci paní K., ten se 

zněním návrhu souhlasí. Rovněž zastupitelé obce jsou obeznámeni s návrhem této kupní 

smlouvy. 

Návrh-schválit nákup pozemku p.č.14/3 o výměře 685m2 za odhadní cenu 23,55/m2, schválit 

znění kupní smlouvy, podepsat kupní smlouvu a podat návrh na vklad do katastru 

nemovitostí. 

 

N: Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na pozemek č. 14/3 v ceně 21790 Kč a 

pověřuje podpisem smlouvy starostku obce. 

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

 

Žádost o prodej pozemku p.č. 694/2 a p.č.1557/1. Pozemek p.č.1557/1 ve vlastnictví obce je 

účelová, veřejně přístupná komunikace k nově opravenému mostku pod železniční tratí u 

domu čp. 169  a čp. 170,pozemek p.č.694/2 o výměře 406 m2, je pod náspem tratě vedle 

tohoto mostu. Zastupitelstvo obce se již v minulosti usneslo neprodávat komunikace. 

Návrh- neschválit prodej těchto nemovitostí. 

 

N: Zastupitelstvo obce schvaluje zamítnutí žádosti o prodeji pozemků p.č. 694/2 a 

p.č.1557/1  

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

 

Žádost o prodej pozemku p.č.88, manž. pro stavbu domu výměra 1403m2. 

Návrh- geometrickým plánem oddělit část z pozemku č.88, kde má obec sítě,( vysázené 

stromky bez souhlasu majitele pozemku a není smlouva o užívání atd). Po té zveřejnit záměr 

prodeje. 

 

N: Zastupitelstvo obce schvaluje geometrickým plánem oddělit část pozemku p.č.88,kde 

má obec sítě, zveřejnit záměr prodeje zbývající části pozemku. 

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

 

Bod 7) 

Směrnice pro nakládání s osobními údaji- byla provedena úprava (vysvětlivky), všichni 

zastupitelé se zněním byli seznámeni. Směrnici není třeba zveřejňovat na úřední desce, je 

k nahlédnutí v kanceláři OÚ. 

 

N: Zastupitelstvo obce schvaluje směrnici pro nakládání s osobními údaji. 

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



 

Uplynul termín určený ČEZem k vybudování zařízení k připojení k distribuční síti (budoucí 

čerpací kanalizační šachta). Zařízení je hotovo ,je třeba požádat ČEZ o připojení a uzavření 

smlouvy k odběru elektřiny. 

 

N: Zastupitelstvo obce schvaluje pověřit starostku podpisem smlouvy s ČEZ. 

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

 

 

Připojování na kanalizaci – projektanti se obracejí o vydání stanoviska obce ke zřizování 

domácích čističek nebo dokonce bezodtokové jímky. 

Podle zákona  č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, podle § 3 odst. 8, pokud je to 

technicky možné je povinnost připojit se na kanalizaci.  

 

P. Ch. pronesl,že revitalizace nádrže u hasičárny čp.72 je nesmysl, je třeba ji zavézt a zrušit. 

Bylo mu vysvětleno, že to není možné. 

Dotaz na zřízení zásilkovny v obchodě čp.224. Bude učiněn dotaz na nájemce.   

 

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 

 

 

 

 

 

Dana Vočková  

 

Martin Kühnel  

17. 6. 2021 zapsala Bohuslava Hrdinová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 18.6.2021 

Sejmuto: 

 

 

 

 

 

        



Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici 

 
Datum: 16. 6. 2021 

 

 

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje: 

 

 

1. Rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu obce na rok 2021. 

 

2. Návrh zprávy o uplatňování ÚP Borovnice. 

 

3. Uzavření smlouvy s firmou Axiom egineering s.r.o na zhotovení projektové dokumentace 

včetně podání žádosti o dotaci na revitalizaci nádrže a pověřuje starostku obce jejím 

podpisem. 

 

4. Poskytnutí finančního příspěvku pro spolek Větrák ve výši 10000 Kč a pro spolek Klub 

seniorů ve výši 6000 Kč a pověřuje starostku obce podpisem příslušných darovacích 

smluv. 

 

5. Kupní smlouvu na pozemek č. 14/3 v ceně 21790 Kč a pověřuje podpisem smlouvy 

starostku obce. 

 

6. Zamítnutí žádosti o prodej pozemků p.č. 694/2 a p.č.1557/1.  

 

7. Geometrickým plánem oddělit část pozemku p.č.88, kde má obec sítě, zveřejnit záměr 

prodeje zbývající části pozemku. 

 

8. Směrnici pro nakládání s osobními údaji. 

 

9. Pověřit starostku podpisem smlouvy s ČEZ pro zřízení odběrného místa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

………………….                                                                  ……………………… 

 Martin Vočka                                                                          Eva Tajbrová  

 místostarosta            starostka  

 

 

       

Vyvěšeno: 18.6.2021 

Sejmuto: 

 

 

 
 


