OBEC BOROVNIČKA
zastupitelstvo obce
________________________________________________________
ZÁPIS
o průběhu veřejného zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 25.června 2010 v restauraci č.p.29 v KD
Borovnička.
Přítomni - členové zastupitelstva : p.Jaromír Trejbal, p.Jan Judas
p.Roman Janata, , pí Kateřina Krátká,
pí.Jarmila Švejdová, p. Miroslav Soukup,p. Miroslav Jílek
- občané a hosté : dle listiny přítomných (20)
Schválený program zasedání zastupitelstva obce
1. Finance, plnění předchozích usnesení
2. Závěrečný účet obce za rok2009, přijatá opatření k Závěrečné zprávě o
přezkoumání hospodaření za rok 2009
3. Rozpočtové opatření č.1/2010
4. Ţádost obce Horní Brusnice na finanční příspěvek za umístěné dítě v MŠ
5. Příjezdová komunikace k č.p.75,77 a 160
6. Vyjádření zastupitelstva obce k umístění stavby RD na pozemku p.č.124/2, manţelé
Hendrychovi Borovnička č.p.15
7. Návrh na přistoupení ke smlouvě o zajištění servisu veřejného osvětlení
8. Vyjádření zastupitelstva obce k záměru vybudování retenční nádrţe na
pozemcích.č.968/1, 972/4 a 963/1 v části Klebš ve vlastnictví pana Doc.dr.Iva
Zapletala,CSc.
9. Vyjádření zastupitelstva obce k záměru výstavby fotovoltaické elektrárny na
pozemku p.č.758/1 ve vlastnictví pana Tomáše Petra
10. Nabídka paní Kuncové Jany, Jirkov pozemků Obci Borovnička p.č. 707/1 a 706 o
výměře 3890m2, respektive 316m2 za cenu 2,-Kč/m2, celkově za 8 412,-Kč
Ověřovatelé: Jarmila Švejdová, Jaromír Trejbal
Zapisovatel : Kateřina Krátká
Průběh jednání :

1. Finance, plnění předchozích usnesení
Informace o zůstatcích v pokladně a na běţném účtu obce k 23.6.2010
stav hotovosti v pokladně
4 033,-Kč
stav financí na běžném účtu
2 687 593,-Kč
informace o vynaložených prostředcích dle schváleného rozpočtu od počátku roku 2010
oprava komínů na budově KD – hospoda, velý sál
pořízení výlezových oken pro každý komín (2 ks)
stavební materiál – 3 421,-Kč
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práce (Urban Zednictví Mostek) – 15 480,-Kč
- včetně vnitřních prostřiků komínových těles na půdě
výlezová okna – provedl pan Raisner – není vystavená faktura
Oprava komunikace – I.etapa- Klebš od č.p.103 (paní Schmidtová ) po č.p.155 (pan Hendrych
Zdeněk)
výkop rygolu podél celého průběhu cesty, odvodňovací žlaby, propustky pro odvod vody pod
cestou, zásyp materiálu , uválcování.
Oprava provedena firmou Albrecht s.r.o. Mostek
celkové vynaložené prostředky - 234 762,-Kč,
uhrazení etiket – Med z Borovničky, místní produkt – 2 400,-Kč,
správní poplatky na stavební povolení, Stavební úřad Mostek, Vodoprávní úřad Dvůr Králové
nad Labem – celkově 4 000,-Kč,
úhrada za hudební produkci - Čarodějnice 2010 , pan Pacák – 3 000,-Kč
plnění předchozích usnesení ze dne 26.3.2010:
1/2/2010 – smlouva není podepsána, vydání souhlasu krajského úřadu
3/2/2010 – převod pozemku uskutečněn ke dni 12.4.2010 – částka uhrazená do
pokladny
4/2/2010 – pozemek převeden do vlastnictví obce ke dni 22.4.2010

2. Závěrečný účet obce za rok 2009, přijatá opatření k závěrečné zprávě o
přezkoumání hospodaření za rok 2009
Starosta seznámil přítomné se zněním Závěrečného účtu obce spolu se Zprávou o výsledku
hospodaření za rok 2009, který byl zveřejněn na úřední desce (včetně elektronické) od
7.6.2010 (sejmuto 25.6.2010) , dokumenty k nahlédnutí na Obecním úřadě.
Otevřená ROZPRAVA:
nebylo dotazů ani připomínek, předložen návrh usnesení č.1/3/2010

3. Rozpočtové opatření č.1/2010
Starosta přednesl návrh Rozpočtového opatření č. 1/2010, které bylo zveřejněno na úřední
desce včetně elektronické od 9.6.2010 do 25.6.2010.
Rozpočtové opatřením č.1/2010 budou ošetřeny nerozpočtované položky ve schváleném
rozpočtu pro rok 2010, viz níže:
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Obec

Borovnička

Dne: 8.6.2010

R O Z P O Č T O V É

O P A T Ř E N Í

O B C E

Č.

1 / 2 0 1 0

PŘEHLED NÁVRHU ZMĚN ROZPOČTOVÉHO PLÁNU (v Kč)
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P Ř Í J M Y
====================================================================
===========
Číslo a název položky:
Částka v
Kč :
SU AU PAR POL
UZ
ORJ ZPOL KAP
Datum:
+ zvýšení:
snížení:
------------------------------------------------ --***---***.-- -***---***.-3722 2310 00000 0000 000 00
8.6.2010
Příjmy z prodeje krát.a drob.dlouhodob.majetku

2 550.00

------------------------------------------------ --***---***.-***---***.-Celkové zvýšení plánu příjmů

--

2 550.00

V Ý D A J E
====================================================================
===========
Číslo a název položky:
Částka v
Kč :
SU AU PAR POL
UZ
ORJ ZPOL KAP
Datum:
+ zvýšení:
snížení:
------------------------------------------------ --***---***.-- -***---***.-Kultura:
3399 5169 00000 0000 000 00
8.6.2010
Nákup ostatních služeb
3000.00
3399 5021 00000 0000 000
Ostatní osobní výdaje
Veřejné osvětlení:
3631 5139 00000 0000 000
Nákup materiálu j.n.

00

8.6.2010
5000.00

00

8.6.2010
2000.00

Činnost místní správy:
6171 5031 00000 0000 000 00
8.6.2010
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st. pol zaměstnan.
6171 5032 00000 0000 000 00
Povinné pojištění na veř.zdravotní poj.
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6177 5361 00000 0000 000
Nákup kolků

00

8.6.2010
1000.00

6171 6130 00000 0000 000 00
8.6.2010
Pozemky
6200.00
------------------------------------------------ --***---***.-***---***.-Celkové zvýšení plánu výdajů

--

20230.00

Pokračování na straně 2.
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F I N A N C O V Á N Í
====================================================================
===========
Číslo a název položky:
Částka v
Kč :
SU AU PAR POL
UZ
ORJ ZPOL KAP
Datum:
+ zvýšení:
snížení:
------------------------------------------------ --***---***.-- -***---***.-8.6.2010
Změna stavu krátkodob.prostředků na BÚ
.

17680.00

------------------------------------------------ --***---***.-***---***.-Celkové zvýšení plánu financování

--

17680.00

Toto rozpočtové opatření č.1/2010 bude projednáno na zasedání
zastupitelstva obce dne 25.6.2010
Schválil:
zveřejněno na ÚD: 9.6.2010

sejmuto z ÚD: 25.6.2010

Otevřena ROZPRAVA:
nebylo připomínek, přednesen návrh usnesení č. 2/3/2010
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4. Ţádost o finanční příspěvek za přijaté ţáky navštěvující MŠ v Horní
Brusnici
Starosta seznámil přítomné zastupitele s přijatou žádostí obce Horní Brusnice, doručenou Oú
dne 22.4.2010 na poskytnutí finanční částky za umístěné dítě z obce Borovnička, navštěvující
mateřskou školu v Horní Brusnici ve výši 5 000,-Kč/dítě/rok.
Otevřena ROZPRAVA:
- do rozpravy se přihlásil pan Kopecký s názorem, že by obec přispívat měla, aby rodiče měli
jistotu přijetí dětí do MŠ, podotkl, že většina ze zastupitelstva již nemá děti předškolního věku
a že pro ty současné i budoucí rodiče s přihlédnutím, že obec MŠ neprovozuje, by děti měly
šanci tuto MŠ navštěvovat.
- starosta sdělil, že okolní obce, zejména Borovnice a Mostek nabízejí dostatečnou volnou
kapacitu a jsou pro naší obec více méně spádové, finanční spoluúčast nepožadují.
- pan Jílek v rozpravě poznamenal, že zrovna moc dobré zkušenosti s provozem MŠ
v Borovnici nemají a právě proto umístili své dítě do Horní Brusnice, kde jsou nadmíru
spokojeni.
- svoji spokojenost se školkou v Horní Brusnici potvrdila i paní Nováková, která má v ní také
dítě umístěné.
- pan Soukup v rámci rozpravy požadoval informaci po starostovi, z čeho je výše stanoveného
příspěvku vypočtena , starosta mu sdělil, že tuto informaci nemá a pro porovnání sdělil, že
příspěvek na školní docházku žáka navštěvující základní školu v Mostku je přibližně ve výši
cca 8 000,-Kč.
- starosta poukázal na skutečnost, že je potřeba s případným příspěvkem (v současné době
jsou ve školce umístěny tři děti) počítat v rozpočtu, ale ten musím mít jasnou formu pro
zaúčtování dle uzavřené smlouvy a navrhoval, že by o záměru o umístění dítěte měl vydat
souhlas starosta, z důvodu evidence a pro kontrolu vydaných financí za příspěvky z rozpočtu
obce.
- pan Soukup navrhl, že z důvodu nedostačujících informací by se mělo přijmout usnesení pro
odložení projednání na další zasedání zastupitelstva obce a pověřit starostu k získání
potřebných informací o rozpisu stanoveného příspěvku.
Ukončena ROZPRAVA, návrh usnesení č. 3/3/2010

5. Přístupová komunikace k č.p.75,77 a 160
Starosta informoval přítomné, že Obecní úřad obdržel žádost dne 14.4.2010 od paní Vrbové,
majitelky nemovitosti č.p.160, ohledně řešení průjezdu přes její pozemky pod okny uvedené
nemovitosti.
Starosta sdělil, že již v roce 2007, přesně 10.1.2007 jednal s vlastníky pozemků, přes které
prochází komunikace, zejména s panem Kopeckým a paní Kalvachovou, kdy na základě
návrhu geometrického plánu (nechal vypracovat předchozí pan starosta ing.Volf) se snažil
dojednat odkoupení těchto pozemků, popřípadě zřízení věcného břemena, zajišťující
bezproblémový přístup k výše uvedeným nemovitostem.Dalším impulsem k projednání byla
uvedená žádost paní Vrbové, kdy starosta pozval vlastníky na obecní úřad dne 20.6.2010,
protože došlo v jarních měsících k uzavření průjezdu k nemovitostem č.p.75 a 77.
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Vlastník č.p.160 na základě dočasné dohody s paní Kalvachovou průjezd vymezil horní částí
svého pozemku, avšak ta s tímto nesouhlasila. Situace se vyostřila v momentě, kdy se
k nemovitosti č.p. 77 nemohla dostat sanitka a dokonce tam opakovaně zapadla.Starosta
žádal, aby v zájmu vyřešení a uspokojení potřeb všech účastníků sporu došlo k jednoznačné
dohodě a tuto situaci se všichni zainteresovaní pokusili zdárně vyřešit.Proto navrhnul i
variantu příjezdu z druhé strany, tedy od hřbitova, ale podotkl, že ani tam vlastníci pozemků
částí nových případných vzniklých parcel nejsou nakloněni prodeji.
V tomto případě by obec musela novou cestu vybudovat o předběžném nákladu cca 150 000,Kč bez vyčíslení za GP a ceny pozemků. Řešení touto cestou by mohlo ztížit zimní období,
kdy by výjezd u kulturního domu, nebo na východním výjezdu nebyl zcela bezpečný a
jednoduchý.
otevřena ROZPRAVA:
- do rozpravy se přihlásil pan Kopecký a sdělil, že jako vlastník pozemku,kterým současná
cesta prochází nebrání průjezdu, ale požaduje aby bylo umožněno bez problémové projetí
zejména paní Jebavé a paní Ulwerové po pozemcích paní Vrbové dle původní dohody.Není
mu lhostejné uzavření části cesty, která si neuvědomila, že v podstatě ona ten příjezd nemá
zajištěný a že by bylo dobré se sousedsky domluvit.
- paní Kalvachová vystoupila, že nesouhlasí s dalším záborem jejího pozemku, protože část
se již využívá v současné podobě a navíc s tím ani údajně nesouhlasila.
- starosta apeloval na dohodu, která je potřebná hlavně pro vyřešení příjezdu k paní Ulwerové
a paní Jebavé a že je potřebné brát celou záležitost jako řešení příjezdu ke třem nemovitostem
- v rozpravě poznamenala paní Jebavá, že cesta vždy do současnosti byla využívána zřídka,
zejména maximálně dvakrát ročně pro vyvezení septiku, dovozu uhlí a příjezdu sanitky pro
její starou babičku.Za předchozího majitele pana Maška platila dohoda o průjezdu a nikdy
nebyly problémy.
- vystoupil také pan Soukup a sdělil, že tento problém se vyskytnul již za jeho starostenského
úřadování v roce 2000 a poukázal na jasnou neochotu vlastníků tuto záležitost řešit.
- starosta zdůraznil, že v případě odkoupení předmětných pozemků je obec jednoznačným
garantem přístupu vlastníků k jejich nemovitostem, ale že není v pravomoci zastupitelstva
obce tyto pozemky získat, když jejich vlastníci pozemky neprodají. Dále upozornil, že těchto
nevyřešených cest je v obci více, ale že je předběžná dohoda s vlastníky o jejich odkoupení.
Zdůraznil, že obec hájí především veřejný zájem a zájem občanů i vlastníkům rekreačních
objektů pro bezproblémové přijetí ke svým domům či objektům.
Informoval, že dalším možným řešením je ponechat situaci na základě dohod mezi
jednotlivými vlastníky a jelikož není viditelná snaha o dohodu, do sporu v tomto konkrétním
případě nezasahovat.
ukončení ROZPRAVY, návrh usnesení č. 4/3/2010

6. Vyjádření zastupitelstva obce k umístění stavby RD na pozemku p.č.124/2,
ţadatelé manţelé Hendrychovi Borovnička č.p.15
Starosta seznámil přítomné zastupitele se žádostí o vyjádření k umístění novostavby RD a
samostatně stojící garáže na pozemku p.č.124/2.
Předložil k nahlédnutí projektovou dokumentaci a otevřel ROZPRAVU.
Protože nebylo připomínek ani dotazů, starosta přednesl návrh usnesení č. 5/3/2010
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7. Návrh na přistoupení ke smlouvě o zajištění servisu veřejného osvětlení
Starosta obce navrhuje v rámci údržby veřejného osvětlení (dále jen „VO“) přistoupení ke
smlouvě o údržbě VO s firmou Elektros Martinice spol.s.r.o., zastoupenou ředitelem panem
Vladimírem Zapadlem, z důvodu časové zaneprázdněnosti pana Hendrycha, který se na
údržbě do současnosti podílel.Starosta přítomné s návrhem smlouvy seznámil.
Otevřena ROZPRAVA, nebylo připomínek ani dotazů, návrh usnesení č. 6/3/2010

8. Vyjádření zastupitelstva obce k záměru vybudování retenční nádrţe na
pozemcích p.č.968/1, 972/4, 963/1 v části Klebš ve vlastnictví pana
Doc.dr.Iva Zapletal,CSc.
Starosta seznámil zastupitele obce s přijatou žádostí o vyjádření k záměru vybudování
retenční nádrže na předmětných pozemcích v části Klebš. Pozemky se nacházejí mezi cestou
od železničního přejezdu směrem na Klebš po levé straně ke Klebšskému potoku.
Otevřena ROZPRAVA
- starosta obce požádal pana Trejbala o vysvětlení co retenční nádrž představuje a aby záměr
blíže upřesnil z titulu zajišťovatele výstavby.
Protože dotazy zodpověděl pan Trejbal v rámci rozpravy, starosta přednesl návrh usnesení
č.7/3/2010 a dal hlasovat.

9. Vyjádření zastupitelstva obce k záměru výstavby fotovoltaické elektrárny na
pozemku p.č.758/1, vlastník pan Tomáš Petr
Starosta sdělil, že obecnímu úřadu byla doručena žádost pana Tomáše Petra o vydání
stanoviska ZO k záměru výstavby fotovoltaické elektrárny na pozemku p.č. 758/1 ve jeho
vlastnictví.
Pozemek se nachází při pravé straně ke konci obce ve stoupání směrem na Mostek pod
nemovitostí č.p.54, jedná se o louku se sklonem k lesu a Boreckému potoku.
ROZPRAVA, protože nebylo připomínek ani dotazů, byl přednesen návrh usnesení
č.8/3/2010

10.Nabídka paní Kuncové Jany, Jirkov pozemků p.č.707/1 a 706 v katastru a
obci Borovnička za cenu 2,-Kč/m2.
Dne 23.6.2010 učinila nabídku paní Kuncová, vlastník pozemků u benzinové čerpací stanice,
prostřednictvím své sestry paní Pirichové Aleny zastupitelstvu obce na odkoupení pozemků
p.č.707/1 a 706 o celkové výměře 4206 m2 za cenu 2,-Kč/m2 (cena dle BPEJ – 1,84Kč/m2)
z důvodu nepotřebnosti.
Starosta upřesnil lokalizaci pozemků a po krátké rozpravě podal návrh usnesení č.9/3/2010.
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Závěrem starosta obce seznámil zastupitele s podepsáním nájemní smlouvy za pozemky
p.č.769/2 a 1305 nacházející se pod hlavní komunikací směrem na Mostek (Za mlýnem
č.p.52) z důvodu nabídky Pozemkového fondu ČR a z důvodu zachování přístupnosti
k nemovitosti č.p.102 (paní J.Piklová)
Roční výše nájemného se splatností do 1.10.daného roku činí 438,-Kč.
Zastupitelstvu obce byla dále adresována žádost Ministerstva práce a sociálních věcí
k zapojení obce Borovnička do soutěže Obec přátelská k rodině.
Starosta v rámci rozpravy přečetl doručenou žádost a přednesl návrh usnesení č.10/3/2010
Termín dalšího zasedání starosta obce stanovil na 17.9.2010 ve stejném čase a dni.
Závěrem poděkoval všem přítomným za účast a třetí veřejné zasedání zastupitelstva obce
Borovnička v čase 20:05 hod. ukončil.

Přehled usnesení přijatých zastupitelstvem obce Borovnička na zasedání dne 25. 6. 2010
1/3/2010

Zastupitelstvo obce podle § 84 odst. 2 písm. b), zákona o obcích schvaluje
závěrečný účet obce za rok 2009 ve smyslu ustanovení § 17 odst. 7 písm. a)
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – vyslovuje souhlas s
hospodařením obce v roce 2009 s v ý h r a d a m i a podle § 43 zákona o
obcích a § 13 odst.1 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazku obcí přijímá opatření k nápravě
nedostatků zjištěných při přezkoumávání hospodaření obce za rok 2009 uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumávání hospodaření ze dne 11.2.2010
a pověřuje starostu:
k zjednání nápravy a odstranění ve zprávě uvedených nedostatků a to nejpozději
do 30.9.2010 spolu se zasláním písemného sdělení krajskému úřadu o provedené
nápravě.
Hlasování: PRO 7

2/3/2010

Zastupitelstvo obce podle § 84 odst. 2, písm. b), zákona 128/2000 Sb., o
obcích schvaluje návrh předloţeného rozpočtového opatření č.1/2010
zveřejněného na ÚD, včetně elektronické od 9.6.2010 do 25.6.2010 na úřední
desce včetně elektronické.
Hlasování: PRO 7

3/3/2010

Zastupitelstvo obce odkládá projednání přijaté ţádosti do příštího zasedání
od obce Horní Brusnice na finanční příspěvek za děti navštěvující MŠ
v Horní Brusnici a pověřuje starostu obce zjištěním informací ohledně
skutečných nákladů na jednoho ţáka a skladbu stanoveného poplatku ve
výši 5000,-Kč/dítě a rok.
Hlasování: PRO 7
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Zastupitelstvo obce svým rozhodnutím schvaluje zřízení věcného břemena pro
Obec Borovnička přes pozemky PK p.č. 890/1, 890/2 ve vlastnictví paní
Kučerové, přes pozemky PK p.č.869 ve vlastnictví pánů Hoďovských, a
Mahrleho, přes pozemky vedené v PK p.č.867 ve vlastnictví paní Ulwerové o
šířce 4m dle projednaného návrhu.
Hlasování: PRO 0 PROTI 5 ZDRŽEL 2

5/3/2010

Zastupitelstvo obce svým rozhodnutím souhlasí s umístěním novostavby
rodinného domu dle předloţené dokumentace včetně samostatně stojící
garáţe na pozemku p.č. 124/2 ve vlastnictví manţelů Hendrychových
bytem Borovnička č.p.15.
Hlasování: PRO 7

6/3/2010

Zastupitelstvo obce svým rozhodnutím souhlasí s přistoupení ke smlouvě o
údrţbě veřejného osvětlení s firmou Elektros Martinice spol.s.r.o zastoupenou
ředitelem panem Vladimírem Zapadlem dle předloţeného návrhu a pověřuje
starostu obce uzavřením smlouvy.Stanovuje výši úhrady zálohových měsíčních
faktur na 1000,-Kč (dle čl.6, odst.6.1.smlouvy).
Hlasování: PRO 7

7/3/2010

Zastupitelstvo obce vydává souhlas se záměrem vybudování retenční nádrţe
v části Klebš na pozemcích KN p.č.968/1, PK p.č.966 ,963/1 a 972/4 ve
vlastnictví pana Doc.Dr.Ivo Zapletala, CSc.
Hlasování: PRO 7

8/3/2010

Zastupitelstvo obce svým rozhodnutím souhlasí se záměrem výstavby
fotovoltaické elektrárny na pozemku p.č.758/1 ve vlastnictví ţadatele
pana Tomáše Petra.
Hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL 1

9/3/2010

Zastupitelstvo obce souhlasí s nabytím pozemků vedených ve zjednodušené
evidenci p.č.707/1 o výměře 3890m2 a v katastru nemovitostí p.č. 706 o výměře
316 m2, ve vlastnictví paní Jany Kuncové , Jirkov 431 11 za
cenu 2,-Kč za m2 a pověřuje starostu sestavením kupní smlouvy.
Hlasování: PRO 1 PROTI 5 ZDRŽEL 1

10/3/2010

Zastupitelstvo obce souhlasí s účastí na soutěži Obec přátelská k rodině
Hlasování: PRO 0 PROTI 7

V Borovničce dne 4.7.2010

_________________
Roman J a n a t a
starosta obce

___________________
Jaromír T r e j b a l
ověřovatel zápisu
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__________________
Jarmila Š v e j d o v á
ověřovatel zápisu

