OBEC BOROVNIČKA
zastupitelstvo obce
________________________________________________________
ZÁPIS
o průběhu veřejného zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 5.února 2010 v restauraci č.p.29 v KD
Borovnička.
Přítomni - členové zastupitelstva : p.Jaromír Trejbal, p.Jan Judas
p.Roman Janata, p.Miroslav Soukup, pí Kateřina Krátká,
p.Miroslav Jílek
- omluveni: pí.Jarmila Švejdová
- občané a hosté : dle listiny přítomných (20)
Schválený program zasedání zastupitelstva obce
1. Finanční zpráva o hospodaření, investiční plán na rok 2010
2. Smlouva o spolupráci při zabezpečování požární ochrany
3. Stanovisko k umístění stavby rekreačního chaty na st.p.č.231/2
(manželé Kreisingerovi)
4. Žádost o úplatný převod pozemku p.č. 1212/3 (žadatel Ladislav Ludvík)
5. Návrh na pokácení bříz na pozemku p.č.223/2
6. Úřad práce v Trutnově – poskytnutí jednoho pracovníka na VPP pro rok 2010
7. Další záležitosti v rámci samostatné působnosti
a) připojení odběrného místa k vodovodu Kravín p.č.1220/1 a 406
b) seznámení ZO se záměrem navýšení ceny vody za rok 2010, obecní vodovod
Kravín
c) návrh na vytvoření produktu Med z Borovničky
d) seznámení ZO s právním rozborem Mgr.Ježkové advokátní kancelář Nová Paka
ve věci předchozí paní starostky.
Ověřovatelé: Miroslav Soukup, Jaromír Trejbal
Zapisovatel : Kateřina Krátká
Průběh jednání :

1. Finanční zpráva o hospodaření , investiční plán na rok 2010
Informace o zůstatcích v pokladně a na běžném účtu obce
stav hotovosti v pokladně k 31.12.2009
0,-Kč
stav financí na běžném účtu k 31.12.2009 2 742 806,60,-Kč
stav hotovosti k 4.2.2010
30 697,-Kč
stav financí na běžném účtu k 4.2.2010
2 755 963,-Kč
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Seznámení s celkovým stavem příjmů a výdajů v roce 2009, na vědomí zastupitelstvu obce
Celkově za příjmy : 3 521 110,-Kč
Celkově za výdaje : 2 423 340,-Kč
Financování celkem: 1 095 760,-Kč
Vyčíslení dosavadních výdajů na zimní údržbu komunikací: 11 340,-Kč
- starosta dále informoval přítomné o doplňování a nahrazování poničených stolů na velkém
sále KD v počtu tří kompletních sad stolů (včetně lavic), které pro obec vyrobil pan Raisner
z Borovnice v celkové částce 8 739,-Kč
- pořízení a zaplacení septiku a zemního filtru pro budovu HZ č.p.94 dle schváleného
rozpočtu pro rok 2009 v celkové částce 34 403,-Kč od místní firmy A+M Borovnička.
- před koncem roku pořízen kontejner na plasty a umístěn na nové sběrné místo proti domu
č.p.47 v celkové částce 8 480,-Kč
- informace o stavu závazků a pohledávek ( ZaP) za poplatky k 31.12.2009
poplatky odpady – 2820,-Kč
poplatek z hrobového místa – 272,-Kč
úplata za prodané dřevo – 1000,-Kč
celková výše ZaP činí 4 414,-Kč
- v rámci bodu č.1 starosta informoval přítomné o investičním plánu na rok 2010
hasičská zbrojnice, budova č.p.94 – výkopové práce, uložení a zapojení septiku se
zemním filtrem, vybudování výtokového místa do vodoteče a následné terénní úpravy,
starosta sdělil, že se předpokládá navýšení původně schválené částky ve výši 40 000,Kč.
dokončení výměny starých svítidel VO ( připravených 8 ks)
mapový podklad před budovou KD č.p.29 ( pozemek 223/2) pro projektovou
dokumentaci na vybudování parkoviště, stání pro kontejnery na tříděný odpad
rozsáhlá oprava cesty na Klebš, zejména v části od trafostanice směrem dolů
k Hendrychovým (1.etapa)
řešení příjezdu k č.p.77 a 75 (paní Ulwerová, paní Jebavá)
oprava a nátěr fasády na budově HZ č.p.94, oprava střechy na Oú č.p.93, opravy
komínů na budově KD č.p.29
Plnění předchozích usnesení
3/4/2009 – ve věci jednání s Katastrálním úřadem v Trutnově s odvoláním na chybný
zápis v KN pozemku p.č. 138/1 starosta informuje, že jednání zatím neproběhlo
5/5/2009 – úplatný převod pozemku p.č. 1187 o výměře 36 m2 paní Mrštínové – smlouva
připravená k podpisu, podání návrhu na vklad zápisu vlastnického práva zřejmě v měsíci
únoru, březnu
( k bodu č.1 nebylo přijaté usnesení)
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Před hlasováním k bodům č.1,2,3, se z vážných důvodů omluvil pan Soukup, zastupitelé byli
v počtu pěti členů.

2. Smlouva o spolupráci při zabezpečování požární ochrany
Starosta informoval o přijatém návrhu smlouvy o spolupráci při zabezpečování požární
ochrany, kterou po jednání s naší obcí předložil starosta obce Mostek ing.Tázler.
Starosta přečetl její znění a požádal přítomné zastupitele o vyjádření. Zmínil se o výši ročního
příspěvku z rozpočtu obce, který by činil 20 000,-Kč. V rámci diskuze se zastupitelstvo
shodlo o prospěšnosti této smlouvy a starosta přečetl návrh usnesení.
(Návrh usnesení č.1/1/2010)

3. Stanovisko k umístění stavby rekreační chaty na st.p.č. 231/2
Starosta informoval o přijaté žádosti o vyjádření zastupitelstva obce k umístění rekreační
chaty na st.p.č. 231/2 ( v sousedství chaty na Salaši) stavebníků manželů Kreisingerových
trvale bytem Pod Věží 203, Zvole, dále k souhlasu s napojením sjezdu na obecní cestu
p.č.1216. Předložil k nahlédnutí projektovou dokumentaci a protože nebylo dotazů ani
připomínek, přečetl návrh usnesení č. 2/1/2010.

4. Žádost o úplatný převod pozemku p.č.1212/3, žadatel Ludvík Ladislav
Borovnička č.p.92
Starosta informovoval zastupitelstvo obce o přijaté žádosti,doručené obecnímu úřadu dne
25.1.2010 o úplatný převod pozemku p.č. 1212/3 o výměře 34m2. Informoval, že pozemek
p.č.1212 byl v minulosti rozdělen na tři části, z toho část byla úplatně převedena panu
Duškovi (p.č.1212/2), obci zůstala ve vlastnictví parcela p.č.1212/1 spolu s předmětným
pozemkem p.č. 1212/3.Protože tento se nachází v přímém sousedství domu č.p.92 a je
v podstatě součástí přístupu do této nemovitosti, starosta navrhl tento záměr odsouhlasit.
( Návrh usnesení č. 3/1/2010)
K dalším bodům jednání se vrátil pan Soukup, zastupitelé byli v počtu šesti členů.

5. Návrh na pokácení bříz na pozemku p.č.223/2
Z důvodu výše uvedeného investičního plánu na započetí budování parkoviště v prostoru
pozemku p.č.223/2, starosta podal návrh na pokácení bříz.
Protože v případě realizace plánu vybudování parkoviště dojde k terénním úpravám již od
počátku komunikace, pokácení těchto čtyř kusů bříz se jeví jako nezbytné.
( Návrh usnesení č.4/1/2010)
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6. Úřad práce v Trutnově – poskytnutí jednoho pracovníka na VPP na rok
2010
Starosta informoval zastupitele a přítomné občany o nabídce Úřadu práce v Trutnově na
poskytnutí jednoho pracovníka na VPP na rok 2010. Zmínil se výši příspěvku na jednoho
pracovníka , který činí 13 500,-Kč.
( na vědomí zastupitelstvu, bez přijatého usnesení)

7. Další záležitosti v rámci samostatné působnosti
a) Obec Borovnička podala k ČEZ Distribuce dne 12.11.2009 žádost k zřízení a připojení
odběrného místa pro veřejný vodovod s umístěním na pozemku p.č. 1220/1, obecní cesta u
Salaše, spolu s dalšími třemi žadateli.
Starosta proto požádal zastupitelstvo obce o vyjádření souhlasu a pověření k podpisu
smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení odběrného místa spolu s udělením souhlasu k uhrazení
účastnického poplatku ve výši 8000,-Kč. Provoz vodovodu je v současnosti napájen od firmy
A+M Borovnička.
( Návrh usnesení č.5/1/2010)
b) starosta přítomným představil vývoj nákladů na provoz obecního vodovodu Kravín a
z důvodů zřejmých navrhuje postupné navyšování poplatku za 1m3 odebrané vody na 15,-Kč
(v dalších letech na 17,-Kč a 20,-Kč) ze současných 10,-Kč.
Skutečné náklady za rok 2009
náklady servisní firmy – 23 218,-Kč
roční odběry vzorků vody – 11 911,-Kč
částka z uhrazených poplatků – 9 573,-Kč
náklady obce na provoz vodovodu činí ročně 25 556,-Kč
(na vědomí zastupitelstvu, bez přijatého usnesení)
c) Starosta otevřel diskuzi ke spolupráci s místními včelaři na zavedení značky MED
Z BOROVNIČKY, podpořením produktů místních včelařů.
(na vědomí zastupitelstvu, bez přijatého usnesení)
d) Starosta informoval zastupitelstvo obce o vypracovaném právním rozboru advokátky Mgr.
Ježkové, ohledně dalšího postupu ve věci řízení proti předchozí paní starostce Marečkové.
Tento právní rozbor předá starosta jednotlivě každému zastupiteli k prostudování a
vypracování případného návrhu na další postup, s otevřením diskuze na příštím zasedáním.
( na vědomí zastupitelstvu, bez přijatého usnesení)
Stanoven termín příštího veřejného zasedání ZO na 26.3.2010
Ukončení jednání zastupitelstva obce přibližně v 19:10 hod.
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Přehled usnesení přijatých zastupitelstvem obce Borovnička na zasedání dne 5.2.2010
1/1/2010

Zastupitelstvo obce svým rozhodnutím souhlasí s uzavřením Smlouvy o
spolupráci při zabezpečování požární ochrany (dále jen „Smlouva“) s obcí
Mostek i s poskytnutím finančního ročního příspěvku 20 000,-Kč
(slovy dvacettisíckč) z rozpočtu obce s odvoláním na ustanovení zákona
č.133/1985 Sb.,o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů pro zajištění
požární ochrany v obci a pověřuje starostu podepsáním Smlouvy.
Hlasování: PRO 5

2/1/2010

Zastupitelstvo obce svým rozhodnutím uděluje souhlas k žádosti ze dne
6.1.2010 k záměru výstavby rekreační chaty na st.p.č.231/2 ve vlastnictví
manželů Kreisingerových bytem Pod Věží 203, Zvole z hlediska
urbanistického, souhlasí s napojením přístupové komunikace na pozemek
p.č.1216 a pověřuje starostu obce k poskytnutí stanoviska v dalších
bodech žádosti, které nepodléhají tomuto rozhodnutí.
Hlasování: PRO 5

3/1/2010

Zastupitelstvo obce podle § 85 písm. a) zákona o obcích souhlasí se
zveřejněním záměru prodeje pozemkové parcely p.č.1212/3 vedené v druhu
pozemku ostatní komunikace, ostatní plocha o výměře 34m2 v katastru a
obci Borovnička.
Hlasování: PRO 5

4/1/2010

Zastupitelstvo obce souhlasí z pokácením čtyř stromů na pozemku obce a
sice čtyř kusů břízy na pozemkové parcele p.č. 223/2 a pověřuje
místostarostku obce k zaslání žádosti o povolení pokácení Obecnímu úřadu
Borovnička.
Hlasování: PRO 6

5/1/2010

Zastupitelstvo obce svým rozhodnutím souhlasí s přistoupením ke smlouvě o
smlouvě budoucí na zřízení odběrného místa pro obecní vodovod
s umístěním na p.p.č.1220/1 a s uhrazením účastnického poplatku firmě ČEZ
Distribuce a.s. ve výši 8 000,-Kč a pověřuje starostu zajištěním potřebných
náležitostí.
Hlasování: PRO 6

V Borovničce dne 15.2.2010

_________________
Roman J a n a t a
starosta obce

___________________
Jaromír T r e j b a l
ověřovatel zápisu
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__________________
Miroslav S o u k u p
ověřovatel zápisu

