OBEC BOROVNIČKA
zastupitelstvo obce
________________________________________________________
ZÁPIS
o průběhu veřejného zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 25.září 2009 v restauraci Kulturního domu
Borovnička.
Přítomni - členové zastupitelstva :
p.Miroslav Jílek, pí.JarmilaŠvejdová, p.Roman Janata,
p.Miroslav Soukup, pí Kateřina Krátká
- omluveni: p. Jan Judas, p.Jaromír Trejbal
- občané a hosté : dle listiny přítomných (21)
Schválený program zasedání zastupitelstva obce
1. Finance obce, plnění předchozích usnesení
2. Návrh změny schváleného rozpočtu obce na rok 2009
3. Informace o ukončení soudního jednání s bývalou starostkou paní Marečkovou
4. Obecní pozemky
5. Další záležitosti v rámci samostatné působnosti
a) pořízení kopírky pro obecní úřad
b) prořízení elektrocentrály pro potřeby obce v krizových situacích
c) návrh na výměnu stávající, kapacitně nevyhovující jímky pro budovu
HZ č.p.94
d) finanční příspěvek panu P.Auersvaldovi – Borovnička č.p.93
e) návrh na pořízení služebního vozidla pro potřeby obce, stanovení finančního
limitu
f) celkové kalkulace na opravu poškozené fasády na budově HZ č.p.94
g) řešení příjezdové cesty k č.p.75 a 77 paní Ulwerová, paní Jebavá
Ověřovatelé: Jarmila Švejdová, Miroslav Soukup
Zapisovatel : Kateřina Krátká
Průběh jednání :

1. Finance obce, plnění předchozích usnesení
stav hotovosti v pokladně k 24.9.2009 - 2 073,-Kč
stav financí na běžném účtu
- 3 016 190,89,-Kč
a) vývoj financí – příjmy, poplatky k 31.8.2009
pohledávky za poplatky ze psa – 0,-Kč
pohledávky za poplatky za odpady
celkem – 4 940,-Kč
z toho vymáhané částky – 3 480,-Kč
platby rozdělené do dvou splátkových období – únor, září – 1 460,-Kč
vodné za odebranou vodu – 0,00-Kč
splátky za dlužné nájemné – Čedík Jiří – 3 930,-Kč
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pan Janus Borovnička č.p.205 – platba za elektrickou energii za nebytové prostory v budově
č.p.93 – 4 912,-Kč – splatno k 4.9.2009 , nájemcem požádáno o odklad platby do 30.9.2009

b) vývoj financí –hlavní výdaje
• vyúčtování za pořízení okenních výloh v obchodě č.p.29 a oken v hospodě –
61 759,-Kč
• pořízení nové kopírky v hodnotě – 11 757,-Kč (schválit ZO)
• pořízení elektrocentrály v částce 9 540,-Kč (schválit ZO)
• k 31.8.2009 platba daně z převodu nemovitosti státnímu rozpočtu za školu v přírodě
v částce 44 820,-Kč
• platba Pozemkovému fondu ČR za převod pozemků
( usnesení ZO 10/1/2009) p.č. :
PK ZE – 38
KN – 141/1, 257, 1319 v celkové částce 49 280,-Kč
další informace o vynaložených prostředcích
výdaje na výměnu oken na budově obecního úřadu a bytu - schváleno ZO
usnesením č.7/3/2009 v částce 70 000,-Kč
vlastní okna –
56 325,-Kč
parapety dřevěné vnitřní –
6 127,-Kč
zednické práce Nedomlel –
3 960,-Kč
klempířské práce – vnitřní a vnější parapety - není vyčísleno (doposud celkem – 66 412,-Kč),
provádí pan Raisner Borovnice
c) plán dalších prací
• oprava dveří do sklepa v hospodě po zničení neznámou osobou při vniknutí do objektu
(cenová nabídka pan Růžička)
• oprava zdí pod okny v hospodě, osekání do výšky cca 2 m a nahození sanační omítkou
• oprava zdí v chodbě do hospody,
• zakoupení kontejnerů na plasty a papír a vybudování dalšího stanoviště na pozemku
proti č.p.47
informace zastupitelům obce o plnění předchozích usnesení:
č.usnesení:
6/1/2009 – není uzavřená nájemní smlouva se žadatelem z důvodu nedořešeného
přístupu k objektu čerpací stanice pro školu v přírodě
11/1/2009 – podaná žádost na úplatný převod pozemků od Pozemkového fondu ČR
dne 24.8.2009, podpis smlouvy dne 24.9.2009
2/3/2009 – postupnou výměnu starých světel veřejného osvětlení provede pan
Radomír Hendrych, doposud práce nezačaly
6/3/2009 – podklady připravené k projednání v bodě 4.
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2. Návrh změny schváleného rozpočtu obce pro rok 2009
- návrh změny schváleného rozpočtu obce zveřejněn na úřední desce (včetně
elektronické ) od 9.9.2009 do 29.9.2009
- příjmy celkem
3 808,60 (v tis.Kč)
navýšení rozpočtových příjmů proti schválenému rozpočtu o 1 663,67 (v tis.Kč)
- výdaje celkem
2 327,53 (v tis.Kč)
navýšení rozpočtových výdajů proti schválenému rozpočtu o 455,62 (v tis.Kč)
- rozdíl příjmy – výdaje
1 481,07 (v tis.Kč)
financování celkem - 1 481,07 (v tis.Kč)
(ve schváleném rozpočtu financování celkem 273,02 v tis.Kč)
(Návrh usnesení č.1/4/2009)

3. Informace o ukončení soudního jednání s bývalou starostkou obce paní
Marečkovou
Starosta informoval o průběhu soudního jednání a jeho ukončení s bývalou starostkou
obce paní Marečkovou v trestním řízení vedeného pod spisem č. 2T 85/2004.
Seznámil přítomné se zněním vydaného usnesení Krajského soudu v Hradci Králové o
ukončení soudního jednání na základě odvolání paní Marečkové proti rozsudku
Okresního soudu v Trutnově ze dne 11.12.2008.
V rámci široké diskuze zastupitelstva a občanů zazněl názor plynoucí jednoznačně
z usnesení Krajského soudu o jasném signálu představitelům obce v jejím vedení,
beztrestně čerpat prostředky obce pro svou potřebu.
Vedení obce se však s tímto postupem neztotožňuje a s odvoláním na zákon
č. 128/2008 Sb., zákona o obcích, bude dále jednat za pomoci právního zástupce
k pokrytí pohledávky, která obci prokazatelně za vedení předchozí paní starostky
vznikla.

4. Obecní pozemky
-zastupitelstvo obce opětovně projednalo žádost paní Jany Mrštínové bytem Liberec,
na odkoupení pozemku p.č. 1187 v druhu pozemku ostatní komunikace, ostatní plocha
o výměře 36 m2.
(Návrh usnesení č.2/4/2009)
-zastupitelstvo obce projednalo přijatou žádost doručenou obecnímu úřadu dne
26.8.2009 manžely Dagmary a Bernarda Krátkého, vlastníky rekreačního objektu č.p.13
na odkoupení části pozemku p.č.138/1 v druhu pozemku trvalý travní porost o přibližné
výměře 712m2.
Protože se jedná o pozemek, který má právní vady v zápisu KN, zastupitelstvo obce
doporučuje bod jednání odložit do jejich odstranění.
(Návrh usnesení č.3/4/2009)
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5. Různé záležitosti v rámci samostatné působnosti
a) pořízení kopírky do obecního úřadu
z důvodu poškození staré kopírky Panasonic a neefektivnosti její opravy, starosta
požádal o udělení dodatečného souhlasu k zakoupení nové do částky 12 000,-Kč
(Návrh usnesení č.4/4/2009)
b) pořízení elektrocentrály pro potřeby obce v krizových situacích
dne 25.7.2009 starosta obce pořídil při extrémních větrech a přívalových deštích, kdy
došlo k přerušení el. energie na dobu delší jak 24 hod, pro zajištění nezávislého zdroje
pro činnost obecního úřadu zálohovou elektrocentrálu a žádá zastupitele obce o udělení
dodatečného souhlasu
Návrh usnesení č.5/4/2009)
c) návrh na výměnu stávající,nevyhovující jímky pro HZ a byt č.p.94
starosta navrhl výměnu stávající jímky pro budovu HZ a byt č.p.94
z důvodu její malé kapacity.
Návrh obsahuje pořízení jímky od dodavatele A+M Borovnička o objemu cca 7 m3
v částce 24 000,-Kč s DPH,
zemní práce v hodnotě cca 6000,-Kč by provedl pan Rajmont Mostek
– výkopové a dokončovací zemní práce.
Návrh představuje přibližnou celkovou částku 40 000,-Kč.
(Návrh usnesení č.6/4/2009)
d) finanční příspěvek panu P.Auersvaldovi (Borovnička č.p.93) na provedené
opravy soch v obci
pověřením z předchozího zasedání ZO ze dne 26.6.2009 starosta oslovil pana
Auersvalda doložením nákladů na realizaci oprav dvou soch v lokalitě Klebš pro určení
výše příspěvku zastupitelstvem obce Borovnička.Celkově vynaložené výdaje
dokladoval pan Auersvald fakturami a v návrhu byla stanovena částka příspěvku na
20 000,-Kč .
(Návrh usnesení č.7/4/2009)
e) návrh na pořízení služebního vozidla pro potřeby obce
starosta předložil zastupitelstvu obce návrh na pořízení služebního vozidla pro potřeby
obce se stanovením výše finanční částky.Navrhl zakoupit vozidlo Citroen Berlingo
( uvedl orientační ceny zjištěných vozidel na internetu) spolu s nejvyšší
předpokládanou částkou na pořízení ve výši 150 000,-Kč. V diskuzi se polemizovalo o
výhodách a nevýhodách zakoupení vozu ojetého, padly i názory na zakoupení vozu
nového, starosta ujistil, že pro potřeby obce postačí vozidlo ojeté i z pohledu ušetření
poloviny nákladů proti zakoupení vozu nového.
Návrh usnesení č.8/4/2009)
f) cenová kalkulace na opravu fasády na budově HZ č.p.94 – plán jaro 2010
starosta představil cenovou kalkulaci na opravu poškozené fasády na budově HZ č.p.94,
s výhledem provedení jaro 2010:
zednické práce – pan Nedomlel celkově s materiálem cca 48 000,-Kč
cenová nabídka na finální nátěr - pan Horák Borovnice – cca 28 000,-Kč
(bez přijatého usnesení)
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g) řešení příjezdové cesty k č.p.75 a 77 paní Ulwerové, Jebavé
starosta seznámil přítomné zastupitele se sdělením nabyvatele nemovitosti č.p.160 pana
Fryze, že v brzké době plánuje oplocení pozemku p.č. 906/3, kterým prochází obecní
cesta k nemovitostem č.p.75 a77. Jelikož se jedná o dlouhodobý problém v této části
obce, starosta navrhuje zvolit alternativu pro vyřeší vlastnictví cesty a to od východu
s napojením na komunikaci ke hřbitovu a dále po pozemcích ve vlastnictví paní
Ulwerové, paní Kučerové pana Hoďovského a pana Máhrle.Sice varianta současná i za
předpokladu zkvalitnění této cesty, by pro obec neznamenala takový výdaj, ovšem
vzhledem k neochotě vlastníků jednat o prodeji pozemků pod stávající příjezdovou
komunikací, je to jediné možné řešení v dané situaci.
Starosta se zavázal, že do příštího zasedání ZO připraví vyčíslení celkových nákladů pro
vybudování komunikace nové.
( projednáno bez usnesení)
Starosta závěrem informoval občany:
V sobotu 3.10.2009 proběhne v obci pravidelný sběr nebezpečných složek komunálního
odpadu a upozornil na dodržení podmínek pro jejich předání svozové firmě..
V samotném konci jednání se zmínili občané Klebše o nutnosti opravy cesty, zvláště pak
ve stoupání od Hendrychových po Rozsévačovi, která je silně vymletá a již špatně sjízdná.
Starosta přislíbil opravu této cesty a že již v týdnu od 1.10.2009 začne pracovník obce
pan Trybenekr s výkopem odvodových rigolů, jakožto prvotním a nezbytným krokem
před vlastní opravou.
Ukončení jednání zastupitelstva obce přibližně ve 20:05 hod.

Přehled usnesení přijatých zastupitelstvem obce Borovnička na zasedání dne 25.9.2009
1/4/2009

Zastupitelstvo obce podle § 84 odst. 2, písm. b), zákona 128/2000 Sb., o
obcích schvaluje návrh předložené změny rozpočtu pro rok 2009.
Hlasování: 5 PRO

2/4/2009

Zastupitelstvo obce podle § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.,zákona o
obcích zveřejňuje záměr prodeje pozemku p.č.1187 vedeného v druhu
pozemku komunikace, ostatní plocha o výměře 36m2.
Hlasování: 4 PRO 0 PROTI 1 ZDRŽEL

3/4/2009

Zastupitelstvo obce svým rozhodnutím odkládá projednání přijaté žádosti ze
dne 26.8.2009 na zveřejnění záměru prodeje části obecního pozemku
p.č.138/1,pověřuje starostu do příštího zasedání podat upřesňující informace
ohledně právního vztahu nemovitostis odvoláním na chybný zápis vlastnictví
v KN.
Hlasování: 5 PRO

4/4/2009

Zastupitelstvo obce svým rozhodnutím souhlasí s pořízením kopírky v celkové
částce 12 000,-Kč
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Hlasování: 5 PRO

5/4/2009

Zastupitelstvo obce svým rozhodnutím souhlasí s pořízením elektrocentrály
v celkové částce 10 000,-Kč.
Hlasování: 5PRO

6/4/2009

Zastupitelstvo obce svým rozhodnutím souhlasí s pořízením a výměnou
odpadové jímky pro budovu HZ č.p.94 v celkovém finančním objemu
40 000,-Kč a pověřuje starostu zajištěním potřebných náležitostí.
Hlasování: 4 PRO 0 PROTI 1 ZDRŽEL

7/4/2009

Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím finančního daru panu
p.Auersvaldovi , Borovnička 93 nar. 12.12.1974 ve výši 20 000,-Kč jako
ocenění jeho konání při opravě dvou soch na Klebši.
Hlasování: 5 PRO

8/4/2009

Zastupitelstvo obce svým rozhodnutím souhlasí s pořízením služebního vozu
pro potřeby obce Borovnička v celkové výši 150 000,-Kč.
Hlasování: 5PRO

V Borovničce dne 29.9.2009

_________________
Roman J a n a t a
starosta obce

___________________
Jarmila Š v e j d o v á
ověřovatel zápisu
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__________________
Miroslav S o u k u p
ověřovatel zápisu

