
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Borovnice  
Datum konání: 13.2.2022 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 

 

Zasedání bylo přítomno 7 zastupitelů obce, předsedající konstatovala, že zastupitelstvo obce je schopno usnášet se.  

 

Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu: 

 

    Zapisovatel:  Eva Tajbrová 

    Ověřovatelé: Jaroslav Krátký, Ing. Josef Bušák 

 

Program: 

1) Plnění úkolů, kontrola usnesení 

2) Zhodnocení finančních prostředků obce 

3) Ostatní a diskuse 

 

Návrh o doplnění programu: 

 Žádost zastupitele Ing. Bušáka o projednání záležitosti odměny pro zastupitele Jiřího Stuchlíka a zvolení nového  

předsedy kontrolního výboru. 

Starostka navrhla doplnění programu o projednání žádosti 3 občanů o prodloužení kanalizační stoky a projednání 

žádosti společnosti ABOVO o vyjádření obce k záměru stavby stožáru vysílače Vodafonu. 

Návrh: doplnění o všechny body 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 

Průběžně se plní. 
 

2) Zhodnocení finančních prostředků obce 

Starostka obce seznámila zastupitele s možností využít uložení finančních prostředků z hospodářského účtu na 

termínovaný vklad, kde je nyní výhodné úročení. Zastupitelé diskutovali o možnostech těchto vkladů a dohodli se na 

vložení 10.000.000,- Kč na TV ČSOB na 6 měsíců s úrokovou sazbou 6,12% p.a. a 5.000.000,- na TV KB dle 

nejvýhodnějšího zhodnocení, které starostka zjistí. 

Návrh: Zastupitelstvo obce souhlasí s uložením 10.000.000 Kč na termínovaný vklad s úrokovou sazbou 6,12% p.a. 

u ČSOB a 5.000.000 Kč na termínovaný vklad u KB dle nejlepší nabídky a pověřují starostku administrací 

vkladů. 

Hlasování: pro 7/ proti 0/ zdrželi se 0 

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

 

3) Projednání odměny pro zastupitele p. Stuchlíka 

Zastupitel p.Bušák předložil návrh projednání:  

a) dle metodiky nebylo při nástupu p.Stuchlíka určeno, od kdy bude pobírat odměnu. 

b) uvolnilo se místo předsedy kontrolního výboru a nebyl nikdo zvolen jeho novým předsedou. 

 

a) Starostka sdělila, že stejný případ nastal v minulém volebním období, kdy rezignoval člen zastupitelstva a 

nastoupil náhradník. Správný potup byl konzultován s auditorkami Krajského úřadu a v souladu s jejich 

doporučením bylo postupováno. Stejný postup byl zvolen i nyní. Odměny pro zastupitele byly schváleny na 

ustavujícím zasedání. Nebylo jednáno o odměně pro každého zastupitele jmenovitě. Zastupitelé pobírají 

odměnu od dne následujícího po složení slibu.  

       Odměna se vyplácí měsíčně, za měsíc leden byla p. Stuchlíkovi vyplacena poměrná část. 

b)  Jiří Stuchlík je členem kontrolního výboru, starostka navrhla jeho zvolení předsedou kontrolního výboru, paní  

Fléglová zůstává členkou tohoto výboru. 

Návrh: Zastupitelé obce schvalují Jiřího Stuchlíka předsedou kontrolního výboru. 

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

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

 

 

 

 

 



 

4) Žádost pana J. a spol. o prodloužení kanalizační stoky 

Starostka informovala, že není připraven projekt, pozemky nejsou ve vlastnictví obce. Aby bylo možné odpovědně 

rozhodnout, je důležité, aby se zastupitelé důkladně seznámili se situací v lokalitě, je třeba doplnit podklady. 

Touto žádostí se zabývalo zastupitelstvo obce na zasedání 22.6.2022 a na základě tohoto jednání obdrželi žadatelé 

vyjádření. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

5) Stavba stožáru pro Vodafone 

Starostka informovala o žádosti společnosti ABOVO o vyjádření k projektové dokumentaci týkající se instalace 

nové základnové stanice veřejné komunikační sítě společnosti Vodafone. Přípojka NN má být vedena od 

přípojného bodu na parc. č. 1666/18 zemním kabelem. Na tomto pozemku má obec Borovnice umístěno 

podzemní vedení kanalizační stoky a vodovodního řadu a elektrické vedení. Do dokumentace ke stavebnímu 

povolení musí být zapracovány podmínky obce Borovnice, aby nemohlo dojít k narušení infrastruktury.            

     Návrh: poslat vyjádření k záměru k zapracování podmínek obce Borovnice do dokumentace ke stavebnímu povolení 

Hlasování: pro 7/ proti 0/ zdrželi se 0 

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

 

6) Ostatní 

Informace o dění v továrně: gumárna v Borovnici nebude, co se týká galvanovny – vedení hledá jiné technické 

řešení a zatím se nic dít nebude. Negativní stanovisko veřejnosti je pro firmu zásadní. 

 

Pan Ch.: pod „malou“ ČOV je třeba opravit šachtu. Je poškozena náletovou dřevinou. Na cestě k „Mraveništi“ 

překáží větve živého plotu. – zastupitel Krátký upozorní souseda, aby provedl ořezání. 

Pan P.: na kostele je špatný nebo ucpaný okap, ze kterého teče voda na sochu pod ním a ničí i omítku kostela, 

hřbitovní zeď je ve špatném stavu a hrozí pád zdiva do silnice. 

-starostka bude písemně informovat pana faráře. 

Paní V.: dotaz k finančním darům jubilantům a kultuře, bude zpravodaj? 

   -starostka: vyjde zpravodaj, kde bude popřáno všem jubilantům, tak jak bylo zvykem 

 -zastupitel Bušák: zajde mezi seniory a vysvětlí princip darů. 

 

 

Usnesení č.2/2023 ze dne 13.2.2023 

 

Zastupitelstvo obce Borovnice schvaluje: 

 

1. Zřízení účtu u ČSOB a uložení 10.000.000 Kč na 6 měsíců na termínovaný vklad s úročením 6,12% 

p.a. a uložit 5.000.000 Kč na termínovaný vklad KB. Administrací a podpisem smluv pověřují 

starostku. 

 

2. Pana Jiřího Stuchlíka předsedou kontrolní komise. 

 

3. Vyjádření obce Borovnice k záměru stavby základnové stanice pro Vodafon s podmínkami, které do 

projektové dokumentace ke stavebnímu povolení musí firma ABOVO zapracovat. 

 

 

 

  Zasedání ukončeno v 18:50                                   Zapsala 15.2.2023:  Eva Tajbrová, v.r. 

                                                                                                                     starostka 

 

 

 

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

                                                         místostarosta 

 

            

                                                        Ing. Josef Bušák, v.r. 

 

 

Vyvěšeno: 16.2.2023 

 

 

Sejmuto: 

 

 

 


