
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Borovnice  
Datum konání: 19.1.2022 od 17:30 hod 
 

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

Ing. Josef Bušák, Jiří Kubec 

  

Omluveni:  

Ostatní přítomní: Viz prezenční listina 

 

Starostka informovala o rezignaci paní Bronislavy Fléglové na mandát zastupitelky a předsedkyně kontrolního 

výboru. Rezignace byla předána 17.1.2023, podle zákona č. 491/2001 Sb. zákona o volbách, vzniká mandát člena 

zastupitelstva obce náhradníkovi automaticky ze zákona, a to následující den poté. Novým členem zastupitelstva 

obce se stal pan Jiří Stuchlík, který složil slib. 

 

Zasedání bylo přítomno 7 zastupitelů obce a bylo schopno usnášet se.  

 

Starostka oznámila, že ze zasedání bude pořizovat zvukový záznam. 

 

Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu: 

 

            Zapisovatel:  Eva Tajbrová 

            Ověřovatelé: Jaroslav Krátký, Ing. Josef Bušák 

 

Program: 

1) Plnění úkolů, kontrola usnesení 

2) rozpočtový výhled 2024-2027 

3) směrnice pro poskytování peněžitých a věcných darů 

4) Finance, rozpočtové opatření č.6/2022 a č.1/2023 

5) Příkazní smlouva se spolkem Větrák 

6) Vodovod III.etapa 

7) Žádost o projednání v zastupitelstvu obce Borovnice z důvodu překročení pravomocí starostky obce při 

podání vyjádření k EIA Galvanovna Borovnice 

8) Ostatní a diskuse 

 

Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva, návrh o doplnění programu: 

 schválení navýšení ceny paliva, uzavření nájemní smlouvy se SPÚ na pozemek p.č. 42/1 a pozemek p.č. 38. 

 Dále na žádost zastupitele Jiřího Kubce: projednat provedení opravy obecní cesty poblíž č.p. 89, žádost o 

provedení kontroly platnosti povolení k vypouštění odpadních vod z objektů v Borovnici, které mají svoji vlastní 

ČOV, návrh do programu zasedání doplnit tři body: 

1. Opravy a udržovací práce na komunikacích ve vlastnictví obce. 

2. Seznam objektů, které mají svoji vlastní ČOV a podání žádosti o doložení platnosti povolení k vypouštění 

odpadních vod. 

3. Kontrola objektů, které nejsou v současné době na veřejnou kanalizaci připojeny, zda jsou odpadní vody 

likvidovány v souladu se zákonem. 

Návrh zastupitele Josefa Bušáka: sdělení nových informací ke galvanovně firmy S&W.  

Návrh: doplnění a schválení programu 

Hlasování: pro 7/ proti 0/ zdrželi se 0 

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

 
1) Plnění úkolů, kontrola usnesení 

Splněno. 
 

2) Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024-2027 

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl 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. 

 

 



 

 

 

 

Oproti zveřejněnému střednědobému rozpočtu došlo k několika úpravám. Především byly poníženy daňové příjmy 

z důvodu očekávané recese, a naopak navýšeny nedaňové příjmy s ohledem na navyšování ceny za stočné a vodné a 

zvyšování počtu připojených objektů. Zároveň došlo k navýšení kapitálových výdajů, které by mělo řešit dokončení 

vodovodu, rozšíření vodovodu a kanalizace a výstavbu zázemí na fotbalovém hřišti. U běžných výdajů bylo 

především zohledněno navýšení odměn pro starostu a pro rok 2026 navýšení odměn o případné odchodné ve výši 

212 tisíc korun. V roce 2026 také skončí splácení úvěru u SZIF, splátky budou kryty přebytky z minulých let. 

Přehled změn je přiložen v tabulce, která je přílohou č.1 tohoto zápisu. 

 

Návrh: schválit střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024-2027 po provedených úpravách. 

Hlasování: pro 7/ proti 0/ zdrželi se 0 

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

 

3) Směrnice pro poskytování peněžitých a věcných darů 

Předseda sociální komise pan Bušák připravil návrh směrnice, která řeší problematiku věcných a peněžitých darů. 

Mění se způsob poskytování darů především u jubilantů, kde se nově zavádí místo poukázek a věcných darů dary 

peněžité a poskytované po 5-ti letech po dovršení 70-ti let (včetně). Kromě příspěvku při narození dítěte zavádí 

příspěvek na pohřeb ve výši 3000 Kč, mimořádný příspěvek v těžké životní situaci vyvolané vyšší mocí (požár, 

povodeň, vítr, …) až do výše 20000 Kč a poskytování věcných a peněžitých darů při pořádání kulturních akcí až 

do výše 5000 Kč. Návrh směrnice je přílohou č.4 zápisu. 

 

Návrh: Zastupitelstvo obce schvaluje směrnici pro poskytování věcných a peněžitých darů. Zastupitelstvo 

souhlasí s tím, aby do okruhu příjemců byli zařazeni občané, u kterých nastala životní situace popsané ve 

směrnici již od 1.1.2023, tedy před platností směrnice. 

Hlasování: pro 7/ proti 0/ zdrželi se 0. 

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

 

   Současně s návrhem směrnice pro poskytování věcných a peněžitých darů předložil předseda komise návrh 

členů sociální komise paní Kateřinu Kociánovou a paní Dagmar Bušákovou. Obě vyslovily souhlas se svým 

členstvím v komisi. 

Návrh: Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že členy sociální komise jsou Kateřina Kociánová a Dagmar Bušáková. 

Hlasování: pro 7/ proti 0/ zdrželi se 0 

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

 

 

4) Finance obce, rozpočtové opatření č.6/2022 a č.1/2023 

Finance: Starostka obce seznámila zastupitele se stavem finančních prostředků obce k 19.1.2023 

 

BÚ ………....   1 708 759,90 Kč 

HČ ………...  22 072 660,13 Kč 

FRB ………...     346 601,67 Kč 

VAK ………..     363 925,30 Kč 

Pokladny ……       75 597,00 Kč 

Celkem ……. 25 000 368,58 Kč  

 

Rozpočtové opatření č.6 roku 2022:  

Úprava rozpočtu v části příjmové byla zvýšena o 695 318 Kč. 

Úprava rozpočtu v části výdajové byla snížena o 634 087 Kč. 

Tabulka je přílohou č.2 zápisu. 

Návrh: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu obce na rok 2022. 

Hlasování: pro 7/ proti 0/ zdrželi se 0 

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

 

Rozpočtové opatření č.1 roku 2023:  

Úprava rozpočtu v části příjmové byla zvýšena o 46 300 Kč, v části výdajové zvýšena o 138 900 Kč. 

Tabulka je přílohou č.3 zápisu. 

Návrh: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu obce na rok 2023. 

Hlasování: pro 7/ proti 0/ zdrželi se 0 

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

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    



 

5) Cena paliva  

Vzhledem k všeobecnému zvyšování cen, nákladů na zpracování dřeva, pohonných hmot, je nutné zvýšit cenu 

paliva. Po konzultaci s Ing.Preiszlerem, který zjišťoval tržní ceny paliva je návrh: 

   

 dlouhé ze skládky 1200 Kč / m3 + DPH 15%  (doprava sami), 

                    metrové 1000 Kč / prm vč. DPH 15% a dopravy 

                    štípané   1400 Kč / prm vč. DPH 15% a dopravy 

               samovýroba  230 Kč / m3   vč. DPH 15% 

      Návrh: Zastupitelé obce schvalují od 1.ledna 2023 zvýšení cen paliva dle tabulky 

Hlasování: pro 7/ proti 0/ zdrželi se 0 

Návrh byl schválen7 hlasy, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. 

 

6) Příkazní smlouva  

Zastupitel pan Josef Bušák předložil dvě varianty příkazní smlouvy se spolkem Větrák. Zastupitelé obce byli 

seznámeni se zněním příkazních smluv, zástupci spolku rovněž. Je třeba vycházet mimo jiné ze stanov spolku a 

vzít v potaz eventuální připomínky. 

Návrh: Projednat návrh příkazní smlouvy se spolkem Větrák a podepsat smlouvu v termínu, tak jak bylo 

schváleno v minulém zastupitelstvu, t.j. do 28. února 2023. 

 

7) Vodovod III. Etapa 

S ohledem na skutečnost, že stávající vodovod v obci není napojen na gravitační zdroj vody (vodojem na p.p.č. 

826/1 – Třešňovka) by bylo vhodné tuto stavbu dokončit. Zbývá zrealizovat dokončení řadu A o délce 630 m, 

který propojuje vodojem a hotový vodovodní řad A, dále vodovodní řad A1 o délce 250 m, který umožňuje 

napojení domů na Popluži a je tlakován ATS stanicí, přepad z vodojemu o délce 250m, dále vodojem 2 x 40 m3, 

výtlačné potrubí 515 m spolu s kabelovou přípojkou k vrtu, vystrojení vrtu a obslužný objekt vrtu a redukční 

stanici. Pro stavbu již byla vyhotovena elektrická přípojka NN pro vodojem. Na stavbu je vydáno stavební 

povolení. Bude třeba vyhotovit dokumentaci k provedení stavby a nechat zpracovat rozpočet, aktualizovat 

povolení k nakládání s vodami. 

Stavbou by se měl vodovod v obci stát požárním a zlepšit povolování staveb v obci. Nový zdroj má navíc výrazně 

lepší ukazatele dusičnanů než zdroj u kravína, který navíc naráží na své limity a to dodání 24 m3 za den. Stavbou 

se odstraní problém se zásobování vodou na Popluži, který trvá už léta. Díky gravitačnímu zdroji se navíc sníží 

energetická náročnost vodovodu. 

Návrh: Zastupitelstvo obce souhlasí s dokončením vodovodu III. etapou a schvaluje vyhotovení potřebné 

dokumentace, rozpočtu a povolení k nakládání s vodami na nový zdroj. 

Úkol: Písemně kontaktovat zpracovatele projektu IKKO s.r.o. a zajistit dokončení projektových prací tak, 

aby bylo možné vyhlásit výběrové řízení. 

Zodpovídá: starosta obce 

Termín: do 31.1.2023 

Hlasování: pro 7/ proti 0/ zdrželi se 0. 

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

 

8) Žádost o projednání v zastupitelstvu obce Borovnice z důvodu překročení pravomocí starosty obce při 

podání vyjádření k EIA Galvanovna Borovnice. 

 

   Starostka k této žádosti podala svoje vyjádření. Projednání tohoto bodu bylo přerušeno protinávrhem Ing.Josefa 

Bušáka, který spočívá v tom, aby bylo zajištěno nepřekročení pravomoci z pohledu samostatné a přenesené 

působnosti při vydávání vyjádření obce. 

  Návrh: Zastupitelstvo obce přebírá do své působnosti vydávat vyjádření k podnikatelskému, stavebnímu či 

jinému záměru podnikajících fyzických a právnických osob nebo státních organizací požadovaných 

v samostatné působnosti. 

Hlasování: pro 6/ proti 0/ zdrželi se 1 

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

 

9) Ostatní 

Uzavřít nájemní smlouvu se SPÚ na pozemek p.č. 42/1 a pozemek p.č. 38.  

Starostka předložila zastupitelstvu návrh pronajmout pozemek p.č. 42/1 (u továrny), je důležitý, protože je zde 

umístěn řad obecního vodovodu, který zásobuje pitnou vodou 6 rodinných domů. 

Na neudržovaném pozemku p.č. 38 u hřiště by mohlo být zázemí k hřišti. 

Návrh: zastupitelé schvalují jednat se SPÚ o možnosti pronájmu těchto pozemků a pověřují starostku 

podepsat na užívání p.č.  42/1 a 38 nájemní smlouvy. 

Hlasování: pro 7/ proti 0/ zdržel se 0. 

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



 

 

 

 Na základě žádosti zastupitele Jiřího Kubce, která byla doručena obci dne 10.1.2023, jejímž obsahem je žádost 

o provedení opravy obecní cesty poblíž č.p. 89 a dále žádost o provedení kontroly platnosti povolení k vypouštění 

odpadních vod z objektů v Borovnici, které mají svoji vlastní ČOV, byly do programu zasedání doplněny tři body: 

1. Opravy a udržovací práce na komunikacích ve vlastnictví obce. 

2. Seznam objektů, které mají svoji vlastní ČOV a podání žádosti o doložení platnosti povolení k vypouštění 

odpadních vod. 

3. Kontrola objektů, které nejsou v současné době na veřejnou kanalizaci připojeny, zda jsou odpadní vody 

likvidovány v souladu se zákonem. 

K doplněným bodům programu zasedání starostka uvedla: 

1. Je nutné nejprve zjistit rozsah nutných oprav a udržovacích prací na všech běžně užívaných veřejně přístupných 

komunikacích ve vlastnictví obce a na základě toho stanovit plán jejich provedení. 

Navrhuji, aby komise životního prostředí v termínu do konce března 2023 vytvořila podklad pro vyhotovení plánu 

oprav uvedených komunikací, který bude předán k projednání zastupitelstvu a k vytvoření plánu oprav. 

Dávám hlasovat o předloženém návrhu. 

Hlasování: pro 7/ proti 0/ zdržel se 0 

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

2. Některé objekty v obci mají svoji vlastní čistírnu odpadních vod, přitom obec nemá dostatečné informace o 

jejich účinnosti. Proto je nutno vytvořit seznam objektů v obci, které mají svoji vlastní ČOV a podat žádost u 

vodoprávního úřadu MUDKNL o doložení platnosti povolení k vypouštění odpadních vod. 

Navrhuji v termínu do 31.3.2023 vytvořit seznam objektů s vlastní ČOV a podat žádost u vodoprávního úřadu o 

doložení platnosti povolení k vypouštění odpadních vod. 

Hlasování: pro 7/ proti 0 / zdržel se 0 

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

3. Obec Borovnice minimálně dvakrát vyzývala vlastníky objektů, které nejsou v současné době na veřejnou 

kanalizaci připojeny, aby tak učinili. Dokonce jim byl stanoven termín, ale s odůvodněním koronavirovou 

pandemií byl termín prodloužen. Vlastníci některých objektů na tyto výzvy nereagovali vůbec, přestože připojení 

těchto objektů na kanalizaci je technicky možné. 

Navrhuji vytvořit seznam objektů, které nejsou v současné době na veřejnou kanalizaci připojeny a podat žádost u 

vodoprávního úřadu MUDKnL o provedení kontroly, zda jsou odpadní vody z těchto objektů likvidovány v 

souladu se zákonem. 

Hlasování: pro 7/ proti 0/ zdrželi se 0 

Návrh byl schválen 7 hlasy, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.                 Termín: 30.duben 2023 

 

Zastupitel Josef Bušák předložil informaci o uskutečněné schůzce zastupitelů se zástupci firmy S & W, na které 

pan S. a A. podali zastupitelům informace o řešení problematické situace s galvanovnou. Bylo sděleno, že firma 

od záměru gumárny v Borovnici upouští a vybuduje ji jinde. Upouštějí i od zřízení jedné linky, vše by se snížilo o 

polovinu. 

Nyní se 1-2 měsíce nebude dít nic. Bude se čekat na posouzení EIA. 

  

Diskuse: 

Pan Chvojka, jednatel spolku Větrák informoval o hospodaření spolku, uznal, že nejednali podle všech pravidel, 

ale striktně odmítá nařčení ze zpronevěry a požaduje od zastupitele Josefa Bušáka veřejnou omluvu. 

  Pan Bušák se omluvil. 

  Další diskusní příspěvky se týkaly odpadů, dopravní situaci v obci, záměru galvanovny v továrně 

 
 
 

 
 

 

 



 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Borovnice č.1/2023 ze dne 19.1.2023 

 

Zastupitelstvo obce Borovnice schvaluje: 

 

1. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024-2027 

 

2. Směrnici pro poskytování peněžitých a věcných darů 

 

3. Rozpočtové opatření č.6 roku 2022 

 

4. Rozpočtové opatření č.1 roku 2023 

 

5. Zvýšení ceny paliva 

 

6. Aktualizovat dokumentaci potřebnou k dokončení obecního vodovodu III. etapou 

 

7. Převzít do své působnosti vydávání vyjádření k podnikatelskému, stavebnímu či jinému záměru 

podnikajících fyzických a právnických osob nebo státních organizací požadovaných v samostatné 

působnosti 

 

8. Uzavřít se SPÚ nájemní smlouvy na pozemky p.č. 42/1 a p.č. 38. a pověřuje starostku obce jejich 

podpisem 

 

Úkol: 

Projednat návrh příkazní smlouvy se spolkem Větrák a podepsat smlouvu 

Ú: starostka 

T: 28.2.2023 

 

Vytvořit podklad pro vyhotovení plánu oprav komunikací  

Ú: Komise životního prostředí 

T: 31.3.2023 

 

Vytvořit seznam objektů s vlastní ČOV a podat žádost u vodoprávního úřadu ve Dvořde Králové o 

doložení platnosti povolení k vypuštění OV 

Ú: starostka 

T: 31.3.2023 

 

Vytvořit seznam nepřipojených objektů na veřejnou kanalizaci a podat žádost u vodoprávního úřadu 

MěÚ Dvůr Králové n.L. o provedení kontroly, zda jsou OV likvidovány v souladu se zákonem  

Ú: starostka 

T: 30.4.2023   

 

                                                                 Zasedání ukončeno v 19:30                                                                                           

  

                                                                 Zapsala 27.1.2023:  Eva Tajbrová, v.r. 

                                                                                                     starostka 

 

 

 

 Ověřovatelé zápisu a usnesení: Jaroslav Krátký, v.r.  

                                                        místostarosta 

            

                                                       Ing. Josef Bušák, v.r. 

 

Zveřejněno: 30.1.2023 

 

Sejmuto: 

 



Okres Trutnov

Obec Borovnice

Návrh střednědobého výhledu byl zveřejněn od 22.11.2022 do 19.1.2023 na úřední desce OÚ

Hrdinová 499691281

Schváleno dne 19.1.2023

Sumář střednědobého výhledu rozpočtu - příjmy a výdaje

ŘK
2024,          

v tis. Kč

2025,           

v tis. Kč

2026,           

v tis. Kč

2027,           

v tis. Kč
1 7520 7520 7520 7520

2 1846,5 1886,5 1976,5 1976,5

3 20 20 20 20

4 85 89 90 92

5 9471,5 9515,5 9606,5 9608,5

6 6846,9 6846,9 7137,9 6846,9

7 2320 2320 2320 2320

9 9166,9 9166,9 9457,9 9166,9

10 304,6 348,6 148,6 441,6

11 415 415 103 0

12

13 0 0 45,6 441,6

14 110,4 66,4 0 0

Půjčka SFŽP je splatná do 31.03.2026 čtvrtletní splátka 103764 Kč

Splátky půjčky budou kryty z přebytků hospodaření aktuálního roku,popř.let minulých.

Podpis starostky:

Razítko

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu vypracoval - č. telefonu:

Přebytky z minulých let

     Třída 3 - Kapitálové příjmy

Třída 5 - Běžné výdaje

 Přebytek aktuálního roku

     Třída 6 - Kapitálové výdaje

Třída 8 - Financování

Saldo: Příjmy - Výdaje (ř.5-ř.9)

Výdaje celkem (ř.6+ř.7)

 Střednědobý výhled rozpočtu na období 2024- 2027

Příjmy celkem (ř.1+ř.2+ř.3+ř.4)

Třída 4 - Přijaté dotace

   Třída 1 - Daňové příjmy   

    Třída 2 - Nedaňové příjmy







Příloha č. 2 

Rozpočtové opatření 6/2022 

 

 

 

 



 

 

 



Opis účetních dat

IČO: Obch. jméno:00580210 Obec Borovnice

s texty

Použité nastavení omezujících podmínek:
Číslo dokladu: 6001

Účetní rok: 2023

SU AU OdPa POL UZZJ ORG MD DALORJN. Z. Popis

Účetní deník 6 - Rozpočet

Den: 19/01Doklad: 6001 Rozpočtové opatření č.1
231 0000 4112 7 700,00 0,00 KÚ-dotace na provoz
231 0000 4111 98008 38 600,00 0,00 KÚ dotace na volbu prezidneta
231 0000 6118 5021 98008 0,00 18 500,00 Volba prezidenta-odměny
231 0000 6118 5173 98008 0,00 1 500,00 Volba prezidenta-cestovné
231 0000 6118 5175 98008 0,00 2 400,00 Volba prezidenta-stravné
231 0000 6118 5168 98008 0,00 4 750,00 Volba prezidenta-PC služby
231 0000 6118 5179 98008 0,00 11 450,00 Volba prezidenta-ost.služby
231 0000 3319 5194 0,00 600,00 Záležitosti kultury-věcné dary
231 0000 3319 5492 0,00 35 000,00 Záležitosti kultury-finanční dary
231 0000 6112 5023 0,00 58 000,00 Zastupitelstvo- odměny
231 0000 6112 5031 0,00 -5 000,00 Zastupitelstvo-SP-odvody
231 0000 6112 5032 0,00 11 700,00 Zastupitelstvo-ZP-odvody
231 0000 6402 5365 0,00 7 039,00 Vratka dotace na volbu prezidenta 2022
231 0000 2321 6121 0,00 -99 639,00 kanalizace-stavba

46 300,00 46 300,00Celkem za Rozpočet:

MD-DAL: 0,00

46 300,00 46 300,00CELKEM za sestavu:

MD-DAL: 0,00
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Příloha č.4 

 

NÁVRH:                     SMĚRNICE 
PRO POSKYTOVÁNÍ PENĚŽITÝCH A VĚCNÝCH DARŮ 

 

I. Předmět směrnice 

Předmětem této směrnice je stanovení pravidel pro poskytování peněžitých a věcných darů. 

 

II. Pravidla pro poskytování peněžních darů u příležitosti životního jubilea 

Peněžitý dar ve výši 5000 Kč se předává občanům obce Borovnice u příležitosti životního jubilea: 

100 let. Po dosažení 100 let pak obdrží občan obce Borovnice peněžitý dar ve stejné výši každý  

Peněžitý dar ve výši 3000 Kč se předává občanům obce Borovnice u příležitosti životního jubilea: 

70, 80, 90 let. 

další rok. Peněžitý dar ve výši 1000 Kč se předává občanům obce Borovnice u příležitosti 

životního jubilea: 75, 85, 95 let. 

Za předání peněžitého daru zodpovídá předseda sociální komise. 

 

III. Pravidla pro poskytování peněžitých darů u příležitosti narození dítěte 

Peněžitý dar ve výši 3000 Kč je předáván u příležitosti narození dítěte. Podmínkou pro předání 

peněžitého daru je trvalý pobyt alespoň jednoho z rodičů, zapsaných v rodném listě dítěte, v obci 

Borovnice. Peněžitý dar se předává jednomu z rodičů dítěte po předložení rodného listu dítěte. Za 

informování rodičů o možnostech daru zodpovídá předseda sociální komise. 

 

IV. Pravidla pro poskytování peněžních darů pozůstalé osobě při úmrtí občana 

Peněžitý dar ve výši 3000 Kč je předáván pozůstalé osobě při úmrtí občana obce Borovnice, který 

měl v době úmrtí v obci trvalý pobyt. Peněžitý dar se předává osobě pozůstalé nebo rodinnému 

příslušníku, který zajišťuje pohřeb, po předložení dokladu o úhradě pohřbu. Za informování osoby 

pozůstalé nebo rodinného příslušníka o možnostech daru zodpovídá předseda sociální komise. 

 

V. Pravidla pro poskytování peněžních darů pro osoby nacházející se ve složité životní 

situaci 

Peněžitý dar lze poskytnout osobám, které se nacházejí ve složité životní situaci. Tou je například 

požár, havárie, škoda způsobená živelnou pohromou atd. Předpokladem poskytnutí peněžitého daru 

je, že k tíživé životní situaci došlo zásahem vyšší moci. Celková výše peněžitého daru je max. 20 

000,- Kč. O peněžním daru bude vždy sepsána darovací smlouva. Za informování osoby ve složité 

životní situaci o možnostech daru zodpovídá předseda sociální komise. 

 

VI. Pravidla pro poskytování peněžních a věcných darů k zajištění kulturních, sportovních a 

společenských akcí 

Věcné i peněžní dary mohou být poskytovány k zajištění kulturních, sportovních a společenských 

akcí. Zde není podmínkou, že akce se bude konat na území obce nebo ve spolupráci s obcí. 

Maximální hodnota těchto darů nepřekročí částku 5 000,- na jednu akci. Toto omezení se 

nevztahuje na akce pořádané nebo spolupořádané obcí Borovnice. O peněžním daru bude vždy 

sepsána darovací smlouva. 

 

VII. Závěrečná ustanovení 

Na předání věcného či peněžitého daru není právní nárok. O nároku rozhoduje starosta obce, který se 

řídí touto směrnicí a zákonem o obcích (obecních zřízeních) č. 128/2000 Sb. Nárok na předání u 

sporných případů posoudí zastupitelstvo, které o něm rozhodne.  

Směrnice byla projednána na zasedání zastupitelstva dne 19.1.2023 

 

Směrnice nabývá účinnosti dne 19.1.2023 
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