
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Borovnice 
 
Datum konání: 7.12.2022 od 17:30 hod     

 

Přítomni:   Eva Tajbrová, Jaroslav Krátký, Eva Stránská, Martin Vočka,                                                                 

Ing. Josef Bušák, Jiří Kubec 

  

Omluveni:  Ing. Bronislava Fléglová 

 

Ostatní přítomní: Viz prezenční listina 

 

Na zasedání je přítomno 6 zastupitelů obce – předsedající konstatuje, že zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. 

 

Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu: 

            Zapisovatel:  Eva Tajbrová 

            Ověřovatelé: Jiří Kubec, Martin Vočka 

 

Program: 

1) Plnění úkolů, kontrola usnesení 

2) Schválení rozpočtu obce na rok 2023 a rozpočtový výhled 2024-2027 

3) Finance, rozpočtové opatření č.5/2022 

4) Inventarizace majetku obce 

5) Cena vodného a stočného na rok 2023 

6) Dotace z rozpočtu obce 

7) Nemovitosti 

8) Smlouva o nájmu hrobového místa 

9) Ostatní a diskuse 

 

Starostka navrhla doplnit program, informovat o záměru společnosti Suchánek & Walraven s.r.o., doplnit výrobu 

v areálu Borovnici o,, Galvanovnu a gumárnu“. 

 

Návrh: doplnění a schválení programu 

Hlasování: pro 6/ proti 0/zdrželi se 0 

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

 
1) Plnění úkolů, kontrola usnesení 

Splněno. 
 

2) Schválení rozpočtu na r. 2023 a rozpočtový výhled 2024-2027 

   Rozpočet: Návrh rozpočtu na rok 2023 byl projednán ve finančním výboru 6.12.2022. Návrh rozpočtu byl 

zveřejněn na úřední desce Obce Borovnice včetně elektronické úřední desky umožňující dálkový přístup od 

21.11.2022 do 8.12.2022. Rozpočet je sestaven rámcově v nesouladu s rozpočtovým výhledem na roky 2020-

2023 schváleným zastupitelstvem 24.11.2021, což je okomentováno a s ohledem na závazek plynoucí z půjčky, 

který byl upřesněn a s ohledem na provozování pořízené infrastruktury. Rozpočet je sestaven jako přebytkový 

s příjmy ve výši 9 844 020 Kč a výdaji ve výši 9 428 964 Kč. Splátky půjčky ve výši 415 056 Kč budou kryty 

přebytkem aktuálního roku. 

V rozpočtu je také koncipován příspěvek zřízené příspěvkové organizaci Mateřská škola Borovnice, který pro 

rok 2023 činí 157 000 Kč. Příspěvek má následující složení: 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA KČ 

   Knihy a tisk 10.000 

   Drobný hmotný majetek 18.000 

   Nákup materiálu j.a. 19.000 

   El. Energie 25.000 

   Pevná paliva 20.000 

Služby pošt   3.500 

Služby školení a vzdělávání   8.000 

Služby-účetní firma 35.500 

Služby pen. ústavů 18.000 

Celkem     157.000 Kč 

 



 

Příspěvek bude PO MŠ Borovnice poskytnut ve dvou splátkách do 31.7.2023. PO bude oznámeno do 31.1.2023 

Návrh: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2023 jako přebytkový s příjmy 9 844 020 Kč a výdaji ve 

výši 9 428 964 Kč členěný v odvětvovém třídění rozpočtové skladby (příloha č.1). Splátky půjčky ve výši 415 056 

Kč budou kryty přebytkem aktuálního roku.  

 

Hlasování: pro 6/proti 0/ zdrželi se 0 

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

Úkol: Oznámit příspěvkové organizaci termíny čerpání příspěvku. T: do 31.1.2023 

 

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024-2027 byl projednán ve finančním výboru dne 6.12.2022. 

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu je zveřejněn na úřední desce včetně elektronické úřední desky umožňující 

dálkový přístup od 22.11.2022. Střednědobý výhled rozpočtu vychází z predikce příjmů a především zohledňuje 

provozování infrastruktury po nákladové a příjmové stránce a splácení úvěru a půjčky včetně příslušenství. Příjmová 

stránka je koncipována jako přebytková. 

Zastupitelé projednali návrh zastupitele Ing.Josefa Bušáka provést úpravy (konkretizovat) střednědobého rozpočtu a 

schválit ho po těchto úpravách na příštím zasedání. 

 

Návrh: zastupitelé schvalují odložit schválení střednědobého výhledu na roky 2024-2027 po provedených úpravách 

na příštím zasedání v lednu 2023. 

Hlasování: pro 6/ proti 0/ zdrželi se 0 

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

 

3) Finance obce, rozpočtové opatření č.5 

Finance: Starostka obce seznámila zastupitele se stavem finančních prostředků obce k 7.12.2022 

BÚ ………....   1 695 371,98 Kč 

HČ ………...  21 325 344,30 Kč 

FRB ………...     345 532,79 Kč 

VAK ………..     293 880,94 Kč 

Pokladny ……       41 355,00 Kč 

Celkem ……. 23 701 485,01 Kč  

 

Rozpočtové opatření č.5: Starostka předložila zastupitelstvu rozpočtovou změnu č.5 ke schválení. 

Úprava rozpočtu v části příjmové o 780 665 Kč 

Z toho: 

    - daňové příjmy 608 000 Kč 

 - ostatní příjmy 172 665 Kč (pol. 4111 UZ 98008 - 9400,-Kč dotace na volby prezidenta, pol. 4116 UZ 13101 - 

48000,-Kč a UZ 13013 - 48000,-Kč dotace Úřad práce, oddpar.2141- 10000 Kč nájem obchod čp.259, oddpar. 

6171 - 57265,-Kč pojistné plnění –vichřice..) 

 

Úprava rozpočtu v části výdajové o  447 887 Kč (oddpar.2141- 100000Kč oprava obchod,oddpar.2212 - 9000,-

Kč cesty, oddpar.2310 - 34183,-Kč ATS elektroinstalace, oddpar.2321- 21000,-Kč kanalizace-rozbory, 

oddpar.3319 - 3455,-Kč letní kino dopl.,oddpar.3429 - 9610,- výlet senioři, oddpar.3612 - 28230,-Kč bytové 

hospodářství-opravy, oddpar.3631 - 6873,-Kč veřejné osvětlení-elektřina, oddpar.3639 - 149429,-Kč platy a 

odvody pracovníci z Úřadu práce, oddpar.3745 - 15000,-Kč kácení stromu u čp.135, oddpar.6171 - 14700,-Kč 

PC služby,oddpar.6409 - 51000,-Kč DPH) 

 

Návrh: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu obce na rok 2022. 

Hlasování: pro: 6/ proti 0/ zdrželi se 0 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

4) Inventarizace 

Starostka obce vyhlásila inventarizaci majetku obce. Inventarizace majetku bude provedena do konce měsíce 

ledna 2023. 

 

5) Cena vodného a stočného 

Částka za vodné na rok 2023 je navržena na 19 Kč /m3 bez DPH (+DPH 20,90), cena za stočné se oproti 

letošnímu roku zvýší o 2,57 Kč na 33,57 Kč/m3 bez DPH (+DPH 36,93). Tato cena je stanovena dle podmínek 

dotace OPŽP(operační program životního prostředí) u projektu obce ,, Splašková kanalizace a ČOV“. 

 

Návrh: Zastupitelé obce schvalují pro rok 2023 cenu vodného 19 Kč/m3 bez DPH a cenu stočného 33,57 Kč/m3 bez 

DPH. 

Hlasovaní: pro 6/ proti 0/ zdrželi se 0 

Návrh byl schválen 6 hlasy, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. 
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6) Dotace z rozpočtu obce 

- Starostka předložila žádost Městské knihovny Trutnov o dotaci 2000 Kč na nákup knih do výměnného fondu. 

Návrh: zastupitelé schvalují dotaci 2000 Kč MK Trutnov na nákup knih a pověřuje starostku uzavřít veřejnoprávní 

smlouvu. 

Hlasování: pro 6/ proti 0/ zdrželi se 0 

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

 

- Starostka seznámila zastupitele o 2 žádostech o dotaci na výstavbu přípojek využívající tlakovou kanalizaci nebo   

přečerpávání. Oba žadatelé vynaložili více než 40000 Kč, splnili stanovené podmínky a předložili předepsané 

doklady. 

Návrh: zastupitelstvo obce schvaluje oběma žadatelům poskytnout dotaci v maximální výši 20000 Kč a pověřuje 

starostku uzavřením smluv o poskytnutí dotace. 

Hlasovaní: pro 6/ proti 0/ zdrželi se 0 

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

 

- Na zasedán zastupitelstva 21.9. 2022 zastupitelstvo schválilo usnesením č.4/2022 bod 2 poskytnutí dotace 

10000Kč obci Čisté. Starostka předložila návrh revokovat toto rozhodnutí a neposkytnout dotaci, ale dar SDH 

Čistá. 

Návrh: zastupitelstvo schvaluje revokaci usnesení č.4/2022 bod 2 ze dne 21.9.2022, poskytnutí daru 10000 Kč SDH 

Čistá a pověřuje starostku uzavřením a podpisem darovací smlouvy.  

Hlasování: pro 6/ proti 0/ zdrželi se 0 

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

 

7) Nemovitosti 

-žádost nájemce krámku u továrny o prodloužení nájmu podaná v řádném termínu 

Návrh: zastupitelé schvalují prodloužit nájemní smlouvu s panem Š. a pověřují starostku jejím podpisem 

Hlasování: pro 6/ proti 0/ zdrželi se 0 

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

 

-nájemci bytu v objektu čp. 259 (prodejna) končí v březnu nájemní smlouva. 

Návrh: zastupitelé schvalují neprodlužovat nájemní smlouvu a ponechat tento byt jako služební pro potřeby obce, 

stávajícího nájemce o neprodloužení smlouvy informovat písemně.  

Hlasování: pro 6/ proti 0/ zdrželi se 0 

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

 

-komunikace ve vlastnictví obce u fa Klempo je vyježděná přes pozemek pana K., ten část (145 m2) tohoto svého 

pozemku nabízí obci Borovnice k odkoupení. 

Návrh: zastupitelé schvalují odkoupit 145m2 pozemku p.č. 333/4 za cenu 23Kč/m2 a pověřují starostku podpisem  

kupní smlouvy. 

Hlasování: pro 5/ proti 0/ zdrželi se 1 

Návrh byl schválen 5 hlasy, nikdo nebyl proti, 1 se hlasování zdržel. 

 

-je třeba smluvně ošetřit spolupráci obce se spolkem Větrák. 

Návrh: zastupitelé schvalují sepsání smlouvy o provozování areálu větrného mlýna do konce února 2023 a pověřují 

její přípravou a podpisem starostku. Termín: 28.února 2023 

Hlasování: pro 6/ proti 0/ zdrželi se 0 

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

 

     -předešlé zastupitelstvo schválilo dne 6.4.2022 Usnesením č.2/2022 bod 4 záměr prodeje budovy na pozemku 

p.č.309/1 a části pozemku p.č.1848/4.Záměr byl zveřejněn od 7. do 23.9.2022, prodej se dosud neuskutečnil. 

Návrh: zastupitelé ruší usnesení č.2/2022 bod 4, záměr prodeje budovy na pozemku p.č. 309/1 a části pozemku 

p.č.1848/4 

Hlasování: pro 6/ proti 0/ zdrželi se 0 

Návrh byl schválen 6 hlasy, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování 

 

8) Smlouva o nájmu hrobového místa 

Starostka obce předložila zastupitelům vzor nové smlouvy o nájmu hrobového místa na hřbitově v Borovnici po 

novele zákona o pohřebnictví účinné od 1.září 2017 

Návrh: zastupitelé schvalují vzor smlouvy o nájmu hrobového místa s platností od 1.1.2023 

Hlasování: pro 6/ proti 0/ zdrželi se 0 

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

 



 

  

 

 

9) Ostatní 

Ředitel závodu S & W Dušan Albrecht seznámil zastupitele a občany se záměrem doplnění stávající lisovny 

s montáží o provoz galvanovny a gumárny. Informace o oznámení záměru,, Galvanovna Borovnice“ je 

zveřejněna na ÚD Královéhradeckého kraje a na ÚD Borovnice. Záměr podléhá zjišťovacímu řízení podle § 7 

zákona EIA, písemné vyjádření k oznámení je možné zaslat ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje do 

31.12.2022. 

Pan P. upozornil na možné znečištění ovzduší v Borovnici, navýšení počtu automobilů vjíždějících do obce 

krátkou dobu k možnosti seznámení obyvatel se záměrem a vyjádřit se. Podal návrh uspořádat schůzku zástupců 

továrny s veřejností k objasnění záměru. 

Zastupitel Ing.Bušák poukazoval na provedené měření frekvence dopravy v dubnu 2022 s tím, že podle toho se 

množství aut pohybujících se v obci zvýší nevýznamně. Vznesl dotaz k odvozu odpadu. 

Zastupitelé se s panem Albrechtem dohodli, že bude uspořádána schůzka občanů se zástupci firmy ve 

čtvrtek15.12.2022 v restauraci U Myšáka v 17:30, k zodpovězení všech otázek k záměru galvanovny a gumárny. 

 
 
 
 
 
 

 

Usnesení č.5/2022 ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici ze dne  

 

7.12.2022 

 
 

Obecní zastupitelstvo schvaluje: 
 
1. Rozpočet na rok 2023. 

 
2. Odložit schválení střednědobého výhledu na roky 2024-2027 na příští zasedání zastupitelů   

    v lednu 2023. 

 

3.  Rozpočtové opatření č.5. 

 

4.  Vyhlášení a provedení inventarizace majetku obce. 

 

5.   Pro rok 2023 cenu vodného 19 Kč/m3 bez DPH a cenu za stočné 33,57/m3 bez DPH. 

 

6.   Uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace s Městskou knihovnou v Trutnově, podpisem 

pověřuje starostku obce. 

 

7.  Uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace na kanalizační přípojku s paní D. a s panem H., podpisem smluv 

pověřuje starostku obce. 

 

8.  Revokaci usnesení č.4/2022 bod 2 z 21.9.2022 a poskytnout dar 10 000 Kč SDH Čistá. 

 

9.   Prodloužit nájemní smlouvu na nebytový prostor v čp. 224 s panem Š., podpisem smlouvy pověřuje 

starostku obce. 

 

10. Neprodlužovat nájemní smlouvu bytu v čp.259 a nechat byt jako služební pro potřeby obce.  

 

11. Odkoupit 145 m2 pozemku p.č.333/4 za cenu 23 Kč/m2, podpisem smlouvy pověřuje starostku obce. 

 

12.  Připravit smlouvu se spolkem Větrák, podpisem smlouvy pověřuje starostku obce, T: 28.února 2023 

 



 

13.  Zrušit bod č.4 Usnesení 2/2022 ze dne 6.4.2022 – záměr prodeje části pozemku p.č.1848/4 a budovy 

na pozemku p.č.309/1.  

 

 14. Vzor smlouvy o nájmu hrobového místa. 

 

 

Úkol: 

Vyrozumět nájemce bytu v domě čp. 259 o neprodloužení nájemní smlouvy. T: 31.1.2023 

 
 

Starostka zasedání ukončila v 19:15 hod.                                          Zapsala: Eva Tajbrová                  

 
 
 

 
 
Ověřovatelé zápisu a usnesení:    Jiří Kubec v.r. 
 
 
                                                          Martin Vočka v.r. 
 
 

 
 
 
 
 

 
Jaroslav Krátký v.r.                        Eva Tajbrová v.r. 

 místostarosta                              starostka  
 

 
 

 

 

 

  



příloha č.1




