Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum: 6.4.2022
Přítomní členové zastupitelstva: Eva Tajbrová, Hana Votočková, Bohuslava Hrdinová,
Ing.Lucie Bartošová, Martin Vočka, Martin Kühnel
Omluveni:
Dana Vočková
Ostatní přítomní:

Viz prezenční listina

Programu zasedání je:
1)
2)
3)
4)
5)

Schválení závěrečného účtu obce
Schválení účetní uzávěrky obce a MŠ
Rozpočtové opatření č.1
Žádosti o finanční příspěvky
Ostatní a diskuze

Starostka přivítala přítomné, konstatovala, že je přítomno 6 zastupitelů a zasedání je tedy
usnášeníschopné.
Zapisovatelkou byla navržena paní Bohuslava Hrdinová.
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:
- zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č.246/2, o opětovném zveřejnění záměru prodeje objektu
p.č.309/1(skladovací hala) a části pozemku 1848/4 na němž je objekt umístěn a projednání podnětu na
pořízení změny územního plánu obce Borovnice.
Žádné další připomínky ani návrhy nebyly vzneseny
H: Program byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
Bod 1 a 2) Závěrečný účet obce, účetní uzávěrka obce a MŠ
Návrh závěrečného účtu obce a účetní uzávěrky obce a MŠ budou zveřejněny na elektronické i fyzické
úřední desce obecního úřadu.

Ú: starostka a účetní do 15.4.2022
Bod 3) Rozpočtové opatření.
O stavu finanční prostředků obce 6.4.2022 a rozpočtovém opatřením č.1 podala zprávu účetní obce.
Stav finančních prostředků k 6.4.2022
BÚ
FRB
HČ
VAK
Pokladny

5 698 947,37 Kč
336 982,04 Kč
10 276 323,05 Kč
293 869,21 Kč
33 444,- Kč

Celkem

16 639 565,67 Kč

Úvěr

5 100 000 Kč

Rozpočtové opatření č.1
Viz příloha č.1
N: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu obce na rok 2022.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.

Bod 4) Žádosti o finanční příspěvky
O finanční příspěvky požádalo několik subjektů. Okresní sdružení hasičů Trutnov, Diakonie Vrchlabí,
Oblastní charita Dvůr Králové nad Labem a provozovatel Linky bezpečí .
Okresní sdružení hasičů vede kancelář a agendu spojenou s chodem dobrovolných hasičů,
zabezpečuje a organizuje okrsková a okresní kola soutěží pro děti, dorost i dospělé. Žádají o příspěvek
5.000 Kč.
N: Zastupitelstvo schvaluje poskytnout dar ve výši 5.000Kč OSH Trutnov. Podpisem smlouvy
pověřuje starostku obce.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
Diakonie Vrchlabí pomáhá potřebným v těžké životní situaci- zaměřují se na děti, rodiny, osoby
s hendikepem, mentálním postižením, autismem i na seniory. V naší obci mají také aktivity.
Žádají o částku 13.000 Kč, v návrhu je 10.000 Kč
N: Zastupitelstvo schvaluje poskytnout dar ve výši 10.000Kč Diakonii Vrchlabí. Podpisem
smlouvy pověřuje starostku obce.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
Oblastní charita Dvůr Králové nad Labem žádá příspěvek na náklady spojené s provozem bezplatné
Občanské poradny ve Dvoře Králové nad Labem. Žádají o příspěvek 1000 -2000 Kč.
N: Zastupitelstvo schvaluje poskytnout dar ve výši 2.000Kč Oblastní charitě ve Dvoře králové
nad Labem. Podpisem smlouvy pověřuje starostku obce.
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. 1 se zdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
Ještě žádost o podporu Linky bezpečí na 3000 Kč.
N: Zastupitelstvo navrhuje neposkytovat dar Lince bezpečí.
H: Návrh byl schválen 5 hlasy, 1 se zdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
Bod 5) Ostatní
Zveřejnit záměr prodeje části pozemku p.č.246/2- jedná se o část pozemku za potokem u čp. 92. Je
třeba pozemek rozdělit, zaměřit a nechat zhotovit GP a znalecký posudek. To by v případě prodeje
hradil kupující.
N: Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje oddělené části pozemku p.č. 246/2.
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. 1 se zdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
Zveřejnit záměr prodeje budovy na p.č. 309/1 (skladovací hala) a části pozemku č.1848/4.
N: Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje budovy na p.č. 309/1 (skladovací
hala) a části pozemku č.1848/4.
H: Návrh byl schválen 5 hlasy. 1 se zdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
Pan P. požádal o vyjádření obce k dělení svých pozemků p.č.1205/9,1858 určených k zastavění na 6
parcel pro výstavbu rodinných domů. Problém je v tom, že v pozemku 1205/9 je umístěna veřejně
přístupná komunikace, kterou užívá veřejnost, vlastníci lesa i vlastníci sousedních zemědělských
pozemků. Pan P. se zavázal vybudovat novou veřejně přístupnou komunikaci, nedojde k zamezení
přístupu a příjezdu k hospodářským pozemkům a nedojde k problémům s obslužností a průjezdem větší
zemědělské a lesní techniky.
N: Zastupitelstvo obce schvaluje vydat kladné vyjádření obce s dělením pozemků p.č. 1205/9 a
1858.
H: Návrh byl schválen 4 hlasy. 2 se zdrželi hlasování a nikdo nebyl proti.

Majitel pozemku 803/1, což je ovocný sad o výměře 3 306 m2 dává podnět k pořízení změny územního
plánu obce. Ovocný sad se má změnit na stavební pozemek pro 3 roubenky.
Návrh na změnu se postupuje pořizovateli územního plánu, t,j, Městský úřad Dvůr Králové nad Labem,
odbor územního plánování. Ten se územním plánem Borovnice zabýval v loňském roce. Návrh zprávy
o uplatňování územního plánu Borovnice byl zastupitelstvem obce Borovnice schválen na zasedání dne
16.6.2021.
N: Zastupitelstvo obce neschvaluje změnu územního plánu obce na základě podnětu o pořízení
změny ( p.p.č. 803/1).
H: Návrh byl schválen 3 hlasy, 1 se zdržel hlasování a 2 byli proti.

Bod 6) Diskuze
Na stránkách obce bude zveřejněna informace o finanční bilanci odpadového hospodářství za rok
2021.
Vzhledem k inflaci by se mělo zastupitelstvo zamyslet nad zvýšením cen nájemného v některých
obecních bytech (kde se cena za m 2 dosud nezvyšovala).

Závěr
Žádné podněty k diskusi již nikdo neměl, zasedání bylo ukončeno.
Termín příštího zasedání zastupitelstva 22.6.2022.

Ověřovatelé zápisu a usnesení:

Hana Votočková
Martin Vočka

Počet stran zápisu: 3
Počet stran usnesení: 1
Přílohy: 1
Zapsala 7.4.2022
Bohuslava Hrdinová

Usnesení č.2/2022 ze zasedání obecního zastupitelstva
v Borovnici
Datum:

6. 4. 2022

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Rozpočtové opatření č.1.
2. Poskytnutí finančního daru pro OSH ČMS ve výši 5000 Kč, Diakonii Vrchlabí ve výši 10 000 Kč, pro
Oblastní charitu Dvůr Králové nad Labem ve výši 2000 Kč a pověřuje starostku obce podpisem
příslušných darovacích smluv.
3. Zveřejnit záměr prodeje oddělené části pozemku p.č. 246/2.
4. Zveřejnit záměr prodeje budovy na p.č. 309/1 (skladovací hala) a části pozemku č.1848/4.
5. Vydat kladné vyjádření obce s dělením pozemků p.č. 1205/9 a 1858.

Obecní zastupitelstvo neschvaluje:
1. Poskytnout finanční dar Lince bezpečí.
2. Změnu územního plánu obce na základě podnětu o pořízení změny ( p.p.č. 803/1).

Martin Vočka
místostarosta

Eva Tajbrová
starostka

Příloha č. 1

