
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici 
 

                                                 Datum: 15.9.2021     
 

Přítomní členové zastupitelstva: Eva Tajbrová, Bohuslava Hrdinová, Martin Kühnel, 

Dana Vočková, Ing.Lucie Bartošová 

Omluveni: Martin Vočka, Hana Votočková 

Ostatní přítomní:   Viz prezenční listina 

 

Program: 

1) Úvod 

2) Rozpočtové opatření č.3 a 4 

3) Smlouva mezi obcí a SMSČR – dary postiženým tornádem  

4) Pozemky a nemovitosti 

      -kupní smlouva pozemků od fa Suchánek & Walraven, s.r.o. 

      -žádost o pronájem pozemků p.č. 848, 849 a 1586/1 

      -žádost o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 96 

      -žádost o prodej části pozemku p.č. 1769 

5)  Ostatní a diskuze 

 

Bod 1) 

Starostka přivítala přítomné, konstatovala, že je přítomno 5 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 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti. 

  

Paní starostka přednesla program jednání.  Návrh na doplnění programu vznesen nebyl.  

 

H: Program byl schválen 5 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 15.9.2021 
 

BÚ  4 753 078,95  Kč 

HČ  5 860 785,45  Kč 

FRB     329 500,60  Kč 

VAK      231 801,69 Kč 

ČNB      287 586,16 Kč 

 

Pokladna           23 083 Kč 

Pokladna HČ           10 253 Kč 

Celkem 11 496 088,85 Kč 

 

Úvěr  5 450 000Kč 

 

 

 

 

 

 



       příjmy      výdaje 

 

 

         

 

N: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3 a 4 rozpočtu obce na rok 2021. 

H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti. 
 

Bod 3) 

V červnu poničilo tornádo několik obcí na Moravě a v Čechách. Sdružení místních 

samospráv, jehož je obec Borovnice členem, ve spolupráci s Českou spořitelnou připravilo 

pro zasažené obce pomoc. Byly zřízeny transparentní účty pro každou zasaženou obec. 

Nejednalo se o veřejnou sbírku, ale na základě darovací smlouvy mohli lidé darovat obci 

finanční příspěvek, který je shromážděn na našem účtu. Celkovou částku nyní obec daruje 

buď jedné obci nebo rozdělí  na účty více obcím. Občané Borovnice darovali celkem 30 000 

korun. Návrh nerozdělovat tyto finanční prostředky, darovat je jen jedné obci a pověřit 

starostku podpisem darovací smlouvy se SMSČR. 

N: Zastupitelstvo obce schvaluje soustředěné finanční dary darovat jedné obci a 

pověřuje starostku podpisem darovací smlouvy se SMSČR. 

H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti. 

 

Bod 4) 

Fa S&W nabízí obci k odkoupení několik svých pozemků, jedná se o cesty: část cesty 

p.p.č.1432/2 od továrny k železničnímu přechodu (vedle hřiště)asi 379 m2, cestu p.p.č.1432/1 

od žel.přechodu k silnici (vedle bytovek)-500m2 a část pozemku p.p.č.17-komunikace mezi 

okály u továrny-126m2. Dále pak ještě pozemek p.st.274- 98 m2 pozemek mezi bytovkami 

nad továrnou, na kterém jsou kůlny pro nájemníky. Jedná se celkem o 1103m2 za cenu 

v průměru 49Kč/m2. Firma předložila návrh kupní smlouvy. S tímto návrhem byli zastupitelé 



seznámeni. Návrh odkoupit zmiňované pozemky a kupní smlouvu s fa Suchánek & Walraven 

uzavřít 

N: Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupit výše zmiňované pozemky a kupní smlouvu s 

firmou Suchánek & Walraven uzavřít a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. 

H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti. 

 

Majitelé domu čp. 255 požádali o pronájem části obecních pozemků sousedících s jejich 

nemovitostí. Jedná se  o části o pozemků p.č. 848, 849 a 1586/1. Jde o části pozemků  u lesa, 

které v podstatě již užívají. 

N: Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnit záměr k pronájmu částí pozemků p.č. 848, 

849 a 1586/1. 

H: Návrh byl schválen 4 hlasy, 1 se zdržel hlasování a nikdo nebyl proti. 

 

Vlastníci pozemku p.č. 277/2 požádali o zřízení věcného břemene- služebnosti chůze a jízdy- 

na pozemek p.č.96 ve prospěch pozemku p.č.277/2, na kterém plánují stavbu rodinného 

domu.  

N: Zastupitelstvo obce schvaluje zřídit věcné břemeno služebnosti chůze a jízdy na 

pozemek p.č.96 ve prospěch pozemku p.č.277/2, uzavřít smlouvu a pověřuje starostku 

podpisem této smlouvy. 

H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti. 

 

Vlastníci nemovitosti čp.111 opětovně podali žádost o prodej části pozemku p.č. 1769. Jedná 

se o cestu k jejich nemovitosti, která tam končí. Na této cestě je technická infrastruktura Obce 

Borovnice, a proto jim v loňském roce z tohoto důvodu nebylo vyhověno. Nyní podali nový 

návrh na odkup té části pozemku, na kterém zařízení obce není. Při kontrole kanalizace a 

vodovodu bylo zjištěno, že na pozemku obce stojí stavba bez svolení obce, je poškozeno 

zařízení ve vlastnictví obce, vytaženy geodetické značky (mezníky).  

N: Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnit záměr k prodeji oddělené části obecní cesty 

p.č.1769, s podmínkou uskutečnění prodeje až po uvedení zařízení obce do původního 

stavu.  

H: Návrh byl schválen 5 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti. 

 

Bod 5) 

Obec zajistí výrobu nových venkovních vývěsek pro informování občanů. 

Připomínka – zajistit stálý přístup k vodě na hřbitově. 

Úřední elektronická deska obce – není zaveden archiv seznamu zveřejněných dokumentů. 

 

Závěr 

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

Termín příštího zasedání zastupitelstva je předběžně stanoven na 24.11.2021 

 

Ověřovatelé zápisu a usnesení: 

Počet stran zápisu: 3 

Počet stran usnesení: 1 

 

Dana Vočková 

 

Martin Kühnel                                                        15. 9. 2021 zapsala Bohuslava Hrdinová 

 

 

Vyvěšeno: 17.9.2021 

 

Sejmuto: 

 



 

 

 

 

Usnesení č. 4/2021 ze zasedání obecního zastupitelstva 

v Borovnici 

 
Datum: 15. 9. 2021 

 

 

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje: 

 

 

1. Rozpočtová opatření č. 3 a č.4 rozpočtu obce na rok 2021. 

 

2. Soustředěné finanční dary darovat jedné obci a pověřuje starostku podpisem darovací 

smlouvy se SMSČR. 

 

3. Odkoupit nabízené pozemky od firmy Suchánek & Walraven, kupní smlouvu s firmou 

uzavřít a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. 

 

4.  Zveřejnit záměr k pronájmu částí pozemků p.č. 848, 849 a 1586/1. 

 

5. Smlouvou zřídit věcné břemeno služebnosti chůze a jízdy na pozemek p.č.96 ve prospěch 

pozemku p.č.277/2 a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. 

 

6. Zveřejnit záměr  prodeje oddělené části obecní cesty p.č.1769 s podmínkou, že k prodeji 

dojde až po uvedení zařízení obce do původního stavu vlastníky nemovitosti čp.111. 

 

 

Úkol: 

Archiv seznamu zveřejněných dokumentů na úřední elektronické desce. 

Zodpovídá - M. Kühnel do 30.10.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 Martin Vočka                                                                                  Eva Tajbrová  

 místostarosta                     starostka  

 

 

 

Vyvěšeno: 17.9.2021 

 

 Sejmuto : 
 


