
Zápis z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici 

dne 19.10.2022 

 

Přítomní členové zastupitelstva:  

Ing. Josef Bušák, Ing. Bronislava Fléglová Ph.D., Jaroslav Krátký, Jiří Kubec, Eva Stránská, 

Eva Tajbrová, Martin Vočka 

Omluveni: - - -  

Ostatní přítomní: viz prezenční listina 

 

Podle ustanovení § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (dále též „zákon“) ustavujícímu 

zasedání předsedá dosavadní starostka Eva Tajbrová. 

Prohlašuji, že jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno, konstatuji, že je přítomno 

všech 7 zvolených zastupitelů a zasedání je tedy usnášeníschopné.  

Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib. 

 

Člen zastupitelstva skládá slib jednotlivě pronesením slova ,,slibuji“ a připojí svůj podpis pod 

znění slibu. 

Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu 

vykonávat svědomitě, v zájmu obce Borovnice a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony 

České republiky. 

 

Podepsané sliby jsou součástí přílohy zápisu.  

Sliby zastupitelů jsou podepsány, můžeme přistoupit k jednání. 

 

 

Program:  

1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst.1 zákona o obcích) a zapisovatele 

2. Slib členů zastupitelstva obce 

3. Schválení programu 

4. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni 

5. Určení způsobu volby starosty a místostarosty 

6. Volba starosty 

7. Volba místostarosty  

8. Zřízení finančního a kontrolního výboru – určení počtu členů výborů (nejméně 3 čl.) 

9. Volba předsedy a členů finančního výboru  

10. Volba předsedy a členů kontrolního výboru, volba předsedů komisí 

11. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

12. Řád veřejného pohřebiště 

13. Žádost společnosti RYDVAL- ELEKTRO s.r.o., Lomnice nad Popelkou 

14. Ostatní a diskuse, závěr 

Bod 1. 

Zápis vyhotoví paní Eva Tajbrová. Jako ověřovatele zápisu určuji dle § 95 odst. 1 zákona o 

obcích Ing. Josefa Bušáka a paní Evu Stránskou.  

 

Bod 2.  

Splněn již v úvodu zasedání. 

 

Bod 3. 

Předsedající přednesla program, navrhla zastupitelstvu doplnění programu o projednání žádosti 

firmy Rydval-Elektro o souhlas s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene - služebnosti a dohodu o umístění stavby „Zařízení distribuční soustavy k přivedení 



elektřiny pro plánovanou stavbu RD na pozemku p.č. 51/6“. Jiné připomínky ani návrhy na 

doplnění programu nebyly vzneseny. 

Předsedající navrhla schválení doplněného programu zasedání.  

Hlasování: pro 7/ proti 0/ zdržel se 0                          

Program zasedání byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti. 

 

Předsedající informovala přítomné o stavu finančních prostředků obce 

Stav finančních prostředků k 19.10.2022 

BÚ  980 257,06 Kč 

FRB  343 395,05 Kč 

HČ  18 584 121,27 Kč  

VaK  293 888,29 Kč 

ČNB  369 308,99 Kč 

Pokladny 48 525,00 Kč 

 Celkem 20 619 495,66 Kč 

 

Půjčka SFŽP    1 143 493,09 Kč (splátka čtvrtletně 103 764 + úrok) 

Bod 4. 

Určení funkcí, pro které budou zastupitelé uvolněni podle § 71 odst.1 písm. a) zákona. Navržena 

je 1 uvolněná funkce a to funkce starosty obce. 

Hlasování: pro 5/ proti 2/ zdržel se 0                          

Návrh byl schválen 5 hlasy. 

 

Bod 5. 

Určení způsobu volby starosty a místostarosty - návrh: volby budou veřejné. 

Hlasování: pro 7/ proti 0/ zdržel se 0                          

Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.                    

 

Bod 6. 

Volba starosty obce. Jako kandidát na starostu obce byla navržena paní Eva Tajbrová. 

Hlasování: pro 5/ proti 0/ zdržel se 2                          

Návrh byl schválen 5 hlasy.  

Starostkou obce byla 5 hlasy zvolena paní Eva Tajbrová.                             

 

Bod 7. 

Volba místostarosty obce. Jako kandidát na místostarostu obce byl navržen pan Jaroslav   

Krátký. 

Hlasování: pro 6/ proti 0/ zdržel se 1                          

Návrh byl schválen 6 hlasy. 

Místostarostou obce byl 6 hlasy zvolen pan Jaroslav Krátký. 

 

Bod 8.  

Podle zákona musí zastupitelstvo zřídit finanční a kontrolní výbor. Finanční a kontrolní výbor 

jsou navrženy jako tříčlenné. 

Hlasování: pro 7/ proti 0/ zdržel se 0                          

Návrh byl schválen 7 hlasy. 

Finanční a kontrolní výbory budou mít 3 členy. 

 

 



Bod 9. 

Jako předsedkyně finančního výboru byla navržena paní Eva Stránská. 

Hlasování: pro 6/ proti 0/ zdržel se 1                          

Návrh byl schválen 6 hlasy. 

Předsedkyní finančního výboru byla 6 hlasy zvolena Eva Stránská. 

 

Členkami finančního výboru jsou navrženy paní Marie Vášová a paní Ing. Lucie Fejfarová. 

Hlasování: pro 7/ proti 0/ zdržel se 0                          

Návrh byl schválen 7 hlasy. 

 

Bod 10. 

Jako předsedkyně kontrolního výboru byla navržena paní Ing. Bronislava Fléglová Ph.D. 

Hlasování: pro 6/ proti 0/ zdržel se 1                          

Návrh byl schválen 6 hlasy. 

Předsedkyní finančního výboru byla 6 hlasy zvolena Ing. Bronislava Fléglová Ph.D. 

 

Členy kontrolního výboru jsou navrženi paní Ester Chovančíková a pan Jiří Stuchlík. 

Hlasování: pro 7/ proti 0/ zdržel se 0                          

Návrh byl schválen 7 hlasy. 

 

Další mohou podle zákona být zřízeny komise, proto navrhuji zřídit komisi životního prostředí 

a komisi sociálně zdravotní. 

Jako předseda komise životního prostředí byl navržen pan Jiří Kubec. 

Hlasování: pro 6/ proti 0/ zdržel se 1                          

Návrh byl schválen 6 hlasy. 

Předsedou komise životního prostředí byl 6 hlasy zvolen Jiří Kubec. 

 

Jako předseda komise sociálně zdravotní byl navržen Ing. Josef Bušák. 

Hlasování: pro 6/ proti 0/ zdržel se 1                          

Návrh byl schválen 6 hlasy. 

Předsedou komise sociálně zdravotní byl 6 hlasy zvolen Ing. Josef Bušák. 

 

Bod 11. 

Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí členů zastupitelstva podle § 72 odst. 1 a 2 zákona. 

Funkce starosty obce je schválena jako uvolněná, od 20.10.2022 náleží starostovi mzda dle 

nařízení vlády č. 318/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Funkce místostarosty obce je navržena jako neuvolněná a je navržena odměna 2000,- Kč 

měsíčně, počínaje dnem 20.10.2022. 

Hlasování: pro 6/ proti 0/ zdržel se 1                          

Návrh byl schválen 6 hlasy. 

 

Odměna pro předsedy výborů a komisí je navržena ve výši 600,- Kč měsíčně, počínaje dnem 

20.10.2022. 

Hlasování: pro 7/ proti 0/ zdržel se 0                          

Návrh byl schválen 7 hlasy. 

 

Odměna za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva je navržena ve 600,- Kč měsíčně, 

počínaje dnem 20.10.2022. 

Hlasování: pro 7/ proti 0/ zdržel se 0                          

Návrh byl schválen 7 hlasy. 

 

 



Bod 12. 

Řád veřejného pohřebiště byl přepracován z důvodu změn a novely zákona č. 256/2001 Sb., 

o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Byl předložen ke 

kontrole Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje. Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

dospěl k závěru, že Řád veřejného pohřebiště obce Borovnice byl vypracován v souladu 

s požadavky danými zákonem o pohřebnictví a vydal k němu souhlas.  

Na základě tohoto souhlasu navrhuji schválit Řád veřejného pohřebiště obce Borovnice. 

Následně bude řád zveřejněn. 

Hlasování: pro 7/ proti 0/ zdržel se 0                          

Návrh byl schválen 7 hlasy. 

 

Bod 13. 

Společnost RYDVAL- ELEKTRO s.r.o., Lomnice nad Popelkou v zastoupení společnosti ČEZ 

Distribuce, a.s. se sídlem v Děčíně požádala o souhlas s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí 

o zřízení věcného břemene - služebnosti a dohodu o umístění stavby. V této záležitosti je obec 

dotčená pozemky p.č. 797/8 a 51/5 v k.ú. Borovnice u Staré Paky. Dle vyjádření starostky se 

jedná o kabelové vedení nn a Skříň (Zařízení distribuční soustavy) k přivedení elektřiny pro 

plánovanou stavbu RD na pozemku p.č. 51/6. Jedná se o souhlas s umístěním stavby a s tím 

spojenou smlouvou o smlouvě budoucí. Navrhuji vyhovět podané žádosti a současně pověřit 

starostku obce podpisem smlouvy o smlouvě budoucí.  

Hlasování: pro 7/ proti 0/ zdržel se 0                          

Návrh byl schválen 7 hlasy. 

 

Bod 14. 

Diskuse 

- Jízda po silnici v obci je pro cyklisty nebezpečná. Na mnoha místech jsou propadlé 

poklopy kanalizačních šachet nebo chybí víka uzávěrů vodovodních přípojek. 

Úkol: Zajistit opravu poklopů kanalizačních šachet a doplnění chybějících víček uzávěrů 

vodovodních přípojek. 

Termín: do 31.12.2022 

Zodpovídá: starostka 

 

- Žádám, aby zastupitelům byl zasílán emailem měsíční výkaz zisku a ztrát hospodářské 

činnosti a byly jim poskytnuty interní směrnice obce. 

 

Úkol: Žádost byla posouzena jako návrh zastupitelstvu k projednání. Z toho důvodu bude 

žádost předložena zastupitelstvu k projednání. 

Termín: na příštím zasedání zastupitelstva 

Zodpovídá: starostka 

 

Závěr 

Na závěr Vám všem děkuji za účast. Novým zastupitelům přeji, aby neztratili chuť do práce, 

aby se nám společně dařilo naši obec zvelebovat, aby se nám tady všem spokojeně žilo. Vždy 

to však nejde podle našich představ, ale to nás nesmí odradit. 

Termín příštího zasedání bude včas oznámen, bude koncem listopadu nebo začátkem prosince. 

Ještě jednou děkuji za účast.  

 

 

 

 



Usnesení z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici 

dne 19.10.2022 

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje: 

1. Starostou obce paní Evu Tajbrovou. 

2. Místostarostou obce pana Jaroslava Krátkého. 

3. Funkci starosty jako uvolněnou a to od 20.10.2022. Starostovi náleží odměna dle 

nařízení vlády č. 318/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

4. Funkci místostarosty jako neuvolněnou. Místostarosta bude pobírat měsíční odměnu ve 

výši 2000,- Kč, počínaje dnem 20.10.2022. 

5. Zřízení kontrolního a finančního výboru, zřízení komise sociálně zdravotní a komise 

životního prostředí. Výbory a komise budou mít 3 členy. 

6. Funkce předsedů výborů a komisí jako neuvolněné. Předseda výboru a předseda komise 

bude pobírat měsíční odměnu 600,- Kč počínaje dnem 20.10.2022. 

7. Předsedkyní kontrolního výboru paní Ing. Bronislavu Fléglovou Ph.D., členy 

kontrolního výboru paní Ester Chovančíkovou a pana Jiřího Stuchlíka. 

8. Předsedkyní finančního výboru paní Evu Stránskou, členy finančního výboru paní Marii 

Vášovou a Ing. Lucii Fejfarovou. 

9. Předsedou komise sociální Ing. Josefa Bušáka, předsedou komise životního prostředí 

pana Jiřího Kubce. 

10. Odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva ve výši 600,- Kč měsíčně   

počínaje dnem 20.10.2022. 

11. Řád veřejného pohřebiště obce Borovnice s účinností od 1.11.2022 

12. Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti a dohody 

o umístění stavby zařízení distribuční soustavy k přivedení elektřiny pro plánovanou 

stavbu RD na pozemku p.č. 51/6. Pověření starostky jejím podpisem. 

Obecní zastupitelstvo ukládá: 

- Úkol: Uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti a 

dohodu o umístění stavby zařízení distribuční soustavy k přivedení elektřiny pro 

plánovanou stavbu RD na pozemku p.č. 51/6.  

- Termín: neprodleně 

- Zodpovídá: starostka obce 

 

 

Počet stran:   5                                                         Zapsala dne 20.10.2022 

Počet příloh: 8                                                        

 

                                                                                 Eva Tajbrová, v.r. 

                                                                                 starostka obce 

 

 

Ověřovatelé zápisu a usnesení:   Ing. Josef Bušák, v.r.  

 

 

Eva Stránská, v.r.   

 


