Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum: 21.9.2022
Přítomní členové zastupitelstva: Eva Tajbrová, Bohuslava Hrdinová, Martin Kühnel, Dana Vočková,
Hana Votočková, Martin Vočka
Omluveni:
Ing. Lucie Bartošová
Ostatní přítomní:

Viz prezenční listina

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

Plnění úkolů, kontrola usnesení
Finance, rozpočtové opatření č.4
Dotace z rozpočtu obce
Vyhláška o odpadech
Domovní řád v obecních domech
Řád veřejného pohřebiště
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 Martin Kühnel
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
Připomínky ani návrhy na doplnění programu nebyly vzneseny.
H: Program byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
Plnění úkolů, kontrola usnesení
Úkoly z usnesení ze zasedání dne 22.6.2022 pod body 1- 11 byly splněny.
Bod 2) Stav finanční prostředků, rozpočtové opatření č.4
O stavu finančních prostředků obce seznámila přítomné účetní obce paní Hrdinová.
Stav finančních prostředků k 21.9.2022
BÚ
FRB
HČ
VAK
Pokladny
Celkem

778 696,47 Kč
343 458,19 Kč
18 192 157,10 Kč
293 880,94 Kč
61 086,00 Kč
19 669 278,70 Kč

Úvěr na kanalizaci byl 1.8.2022 předčasně splacen. Zbývající částka úvěru činila 4 900 000 Kč.
Rozpočtové opatření č.4
Viz příloha č.1
N: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu obce na rok 2022.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
Bod 3) Dotace z rozpočtu obce
Dotační program na poskytování účelové dotace na stavbu kanalizační přípojky využívající tlakovou
kanalizaci nebo přečerpávání byl schválen v r.2019.

Příspěvek bude poskytnut na základě žádosti, po předložení faktur a po uzavření smlouvy na
odvádění a čištění odpadních vod. Výše účelové dotace je 50% pořizovacích nákladů, maximálně
20 000,-Kč. O výši příspěvku, který bude poskytnut žadateli, rozhoduje zastupitelstvo obce Borovnice.
Žádost o dotaci z rozpočtu obce na činnost SDH Borovnice. Požadovaná částka 10 000,-Kč by byla
použita na financování společné akce obce a SDH Čistá, Nedaříž, Borovnice a fa Suchánek &
Walraven při pobytu holandských hasičů.
Po vyčíslení nákladů bude tato částka poskytnuta zřejmě přímo Obci Čistá.
N: Zastupitelstvo schvaluje po vyčíslení nákladů poskytnout částku 10 000 Kč přímo Obci
Čistá.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy.
Bod 4) Vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Stávající vyhláška č. 5/2021 byla na doporučení MV v červnu z důvodu sjednocení poplatku pro
všechny poplatníky upravena novelou (schváleno na zasedání OZ dne 22.6.2022). Od roku 2023 by
měla být změna vyhlášky v čl. 5 odst.1.,která se týká výše poplatku. Ve všech ostatních ustanoveních
zůstane nezměněna. Protože nelze novelizovat novelizaci, bude od r. 2023 v platnosti nová vyhláška.
Zastupitelé se s vyhláškou seznámili.
N: Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášku o odpadech platnou od 1.1.2023
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
Bod 5) Domovní řád v obecních domech
S aktualizovaným řádem se zastupitelé seznámili. Bude vyvěšen v obecních domech.
N: Zastupitelstvo obce schvaluje domovní řád v obecních domech.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
Bod 6) Řád veřejného pohřebiště
Starostka obce předložila zastupitelstvu zpracovaný Řád veřejného pohřebiště, který se vydává z
důvodu změn a novely zákona č. 256/ 2001 Sb., Zákona o pohřebnictví a o změně některých zákonů.
Řád veřejného pohřebiště byl předložen ke kontrole Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, do
dnešního dne nebyl vydán souhlas na základě souladu s požadavky stanovenými zákonem o
pohřebnictví. Po souhlasu KÚ KHK bude Řád předložen zastupitelům ke sválení a následně zveřejněn.
Bod 7) Diskuze
Pan Ch. upozornil na bezpečnost (nebezpečnost) provozu v obci.
Starostka informovala, že více než rok trvalo vyřízení žádosti k umístění dopravního značení
k zabezpečení bezpečnosti v obci. Bude omezení rychlosti alespoň v úseku kolem obecního úřadu a
hřbitova. Obci bylo doporučeno vybudovat chodníky.
Žádné podněty k diskusi již nikdo neměl, zasedání bylo ukončeno.
Příští zasedání bude ustavující zasedání nového zastupitelstva, které bude zvoleno v komunálních
volbách 23. a 24.9.
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Počet stran zápisu: 2
Počet příloh: 1
Počet stran usnesení: 1

Dana Vočková, v.r.
Martin Kühnel, v.r.

Zapsala 22.9.2022
Bohuslava Hrdinová

Usnesení č.4/2022 ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum: 21. 9. 2022
Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1.

Rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu obce na rok 2022.

2. Po vyčíslení nákladů na společnou akci s holandskými hasiči poskytnout částku 10 000 Kč
přímo Obci Čistá.
3. Obecně závaznou vyhlášku obce Borovnice o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství platnou od 1.1.2023.

4. Domovní řád v obecních domech.

Martin Vočka, v.r.
místostarosta

Eva Tajbrová, v.r.
starostka

Příloha č.1

