OBEC BOROVNIČKA
zastupitelstvo obce
________________________________________________________
ZÁPIS
o průběhu veřejného zasedání zastupitelstva
obce konaného dne 25.března 2011 v restauraci KD Borovnička, č.p.29.
Starosta zahájil druhé veřejné zasedání zastupitelstva obce v roce 2011 a přivítal přítomné zastupitelky a
zastupitele a spoluobčany. Konstatoval, že zastupitelstvo obce je v počtu sedmi členů.
Přítomni -

pí.Jarmila Švejdová,p.Jaromír Trejbal, p.Pavel Auersvald
p.Roman Janata, , pí Kateřina Krátká,
p. Miroslav Soukup, p.Miroslav Jílek.

- občané a hosté : dle listiny přítomných (18)
Ověřovatelem zápisu pověřen pan Trejbal a pan Soukup, zapisovatelem paní Krátká
Návrh programu jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Finance obce
Příspěvek na dítě navštěvující MŠ Horní Brusnice
Žádost o vyjádření k záměru výstavby rekreační chaty -Klebš
Obecní rozhlas -rozšíření
Zadání k vypracování dokumentace skutečného provedení v budově č.p.42 (Škola v přírodě)
Výměna střešní krytiny na budově Obecního úřadu
Žádost o pokácení smrku na pozemku v majetku obce p.p.č.288/5-paní Rennerová
Návrh pana Jílka zařadit k projednání body 8 a 9
8. Kácení stromů na pozemcích p.p.č.1081/2 a 1045
9. Řešení cesty od transformátoru k Zadrobílkovým – Klebš
10. Různé
Předložený program zasedání zastupitelstva obce byl jednomyslně schválen.

Průběh jednání :

1. Finance obce
Starosta informoval přítomné o výši finančních prostředků ke dni 24.3.2011
- v pokladně : 23 259,-Kč
- na běžném účtu : 2 671 048,-Kč
Informování zastupitelstva o průběhu výběrů poplatků předepsaných pro rok 2011
poplatek ze psů – (splatnost k 31.5.2011) – 990,-Kč
poplatek odpady- (splatnost k 28.2.2011 – 21 940,-Kč, jsou zařazeny i rozdělené platby s termínem
splatnosti do 30.9.2011
vodné za odebranou vodu – (splatnost do 31.3.2011) – 5 370,-Kč
Celková výše přijaté odměny za rok 2010 za třídění odpadu (EKO-KOM) – 34 617,50Kč
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2. Příspěvek na dítě navštěvující MŠ Horní Brusnice
Starosta navázal na přijaté usnesení č.3/3/2010 , kdy zastupitelstvo obce odložilo projednání příspěvku
na dítě navštěvující mateřskou školu v Horní Brusnici a pověřilo starostu zajistit upřesňující informace o
výši příspěvku a podmínek přijetí dítěte z naší obce. Po oslovení pana starosty Horní Brusnice byla
doručena kalkulace příspěvku se kterou starosta seznámil zastupitelstvo.
ROZPRAVA
V rozpravě byl zodpovězen dotaz kolika případných dětí by se tento příspěvek týkal.Pan Rydval
předpokládal odhadem spolu s paní Novákovou, že by se jednalo o cca 3 děti pro příští školní rok.Pan Jílek
sdělil, že jeho syn navštěvoval tuto školku a byli velice spokojeni s její úrovní a prací učitelek.Starosta
závěrem rozpravy konstatoval, že vzhledem k tomu, že obec nemá své předškolní zařízení a rodiče dětí o
tuto možnost mají evidentní zájem, bylo by správné je v tomto podpořit a příspěvek schválit.
Po uzavření rozpravy starosta přednesl návrh usnesení č.1/2/2011 a nechal hlasovat.

3. Žádost o vyjádření k záměru výstavby rekreační chaty -Klebš
-zastupitelstvo obce projednalo přijatou žádost pana ing.Sýbra, Bílá Třemešná k vyjádření vlastníka
sousedního pozemku p.p.č. 1281/2 k záměru výstavby rekreační chaty na pozemku st.p.č. 259
v katastrálním území obce Borovnice.
Návrh usnesení č. 2/2/2011

4. Obecní rozhlas - rozšíření
- zastupitelstvo obce projednalo návrh starosty na rozšíření obecního rozhlasu do části Klebš a instalaci
jednoho hnízda.
Zazněly názory zejm.pana Auersvalda, že není nutné rozhlas rozšiřovat, jsou i jiné formy informování
obyvatelstva.Pan Soukup sdělil, že by měla být zachována funkčnost rozhlasu a to obnáší i případné
rozšíření k zajištění informovanosti obyvatel i v necentrálních částech obce.Starosta sdělil, že do části Klebš
zajíždí s mobilním rozhlasem (tlampačem) z důvodu že právě v této části alespoň jedno hnízdo chybí.
Návrh usnesení č.3/2/2011

5. Vypracování dokumentace skutečného provedení vnitřních dispozic ve škole v přírodě
- zastupitelstvo obce projednalo návrh starosty obce k zadání vypracování dokumentace skutečného
provedení vnitřních dispozic v objektu školy v přírodě č.p.42 ve vlastnictví manželů Burdových z odkazem
na zahájené řízení stavebního úřadu Mostek v roce 2006 na odstranění zjištěných závad provedených
předchozím nájemcem společností Country&Military s.r.o. s vazbou na převzetí budovy od školského úřadu
do vlastnictví obce.
Zastupitelstvo se spíše přiklánělo k názoru do tohoto řízení již nevstupovat a ponechat na nových
vlastnících.
Návrh usnesení č.4/2/2011
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6. Návrh na výměnu střešní krytiny na budově Oú Borovnička č.p.93
- zastupitelstvo obce projednalo návrh předložený starostou ohledně výměny střešní krytiny na budově Oú
č.p.93 z důvodu dosloužilé původní krytiny azbestových šablon.
Byla vypracována cenová kalkulace od pana Raisnera z Borovnice.
Zastupitelstvo si vyžaduje dodání minimálně jedné další cenové nabídky a požaduje projednání na příštím
zasedání, proto pověřuje starostu k oslovení dalšího subjektu.
- místostarostka paní Krátká zmínila svůj názor, že by bylo dobré rozhodnout i možném jiném typu
krytiny,než která je na budově hasičárny č.p.94 a dle cenové kalkulace se poté rozhodnout.
Návrh usnesení č. 5/2/2011

7. Žádost o pokácení smrku na pozemku p.p.č.288/5 ve vlastnictví obce Borovnička – paní
Rennerová
- zastupitelstvo obce projednalo přijatou žádost paní Rennerové č.p.186 ze dne 14.3.2011 k pokácení smrku
rostoucího na pozemku obce p.p.č.288/5.
Zastupitelstvo bylo seznámeno s umístěním stromu a pověřilo starostu obce k zjištění zdravotního stavu
popř. vypracováním posudku odbornou osobou a projednáním na příštím zasedání v případě, že bude
odborný posudek vypracován.
Návrh usnesení č.6/2/2011

8. Kácení stromů na pozemcích p.p.č.1081/2 a 1045 v části Klebš
Starosta jako předsedající předal slovo panu zastupiteli Jílkovi, aby komentoval svůj návrh bodu
k projednání, neboť starosta nebyl o tomto záměru srozuměn a neměl připravené podklady.
Pan Jílek požadoval,aby s okamžitou platností byly pozastaveny práce na kácení stromů na pozemcích
p.č.1081/2 v jeho spoluvlastnictví a na pozemcích p.p.č.1045 ve spoluvlastnictví bratrů Doležalových.
Starosta na to reagoval pro vysvětlení dalším zastupitelům, že byl v předcházejícím týdnu osloven manžely
Zadrobílkovými ohledně vyjádření ke kácení náletových porostů u uvedených pozemků dle jejich úsudku
na pozemcích obce a to zejména pozemku p.p.č.1293.
Starosta s pomocí snímků katastrální mapy a ortofotomapy katastru nemovitostí předběžně identifikoval
v terénu obecní cestu a stromy do zákonem stanoveného rozměru k pokácení bez povolení ( ve výšce
130cm obvod kmene 80cm)rozhodl, že tyto cca 2 až 3 stromy v druhu bříza lze pokácet. Manželé
Zadrobílkovi požadovali tento postup pro očištění svých pastvin s tím, že dřevo si neponechají a obec si jej
odveze do kulturního domu.
Pan Jílek poukázal, že je přesvědčen o tom, že by se kácení provádělo na jeho pozemku, aniž by byl
schopen jasně prokázat průchod jeho vlastnické hranice.Proto trvá na tom, aby byly práce pozastaveny,
jelikož ani obec nemohla průkazně ukázat v terénu body hranice cesty.Starosta vysvětlil, že den po oslovení
manžely Jílkovými procházel daný prostor a chtěl s pomocí mapy a krajinných znaků hranice identifikovat,
oslovil i manžele Jílkovi aby se spolu s ním sešli v tomto prostoru a pokusili se alespoň předběžně hranici
identifikovat.Ti však neprojevili zájem s odůvodněním, že nejsou geodeti a nemají ani možnost svoji hranici
poznat.Starosta však vzkázal, že práce byly zastaveny ihned po oslovení manžely Jílkovými a myslí si, že
toto usnesení zcela pozbývá smyslu.Pro vyřešení tohoto nesouladu bude oslovena geodetická firma, aby
spornou hranici vytyčila.
Pan Jílek přednesl znění návrhu usnesení č.7/2/2011
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9. Cesta od transformátoru na rozcestí k Zadrobílkovým a Jílkovým
-zastupitelstvo obce projednalo návrh pana Jílka na řešení nezkolaudované cesty po pozemku p.p.č.1072/2
v horní části Klebše. Protože nebyla do dnešního dne cesta dokončena a převedena úplatně obci, tak jak
bylo v předchozích obdobích projednáno, navrhnul cestu obci pronajmout na období 12. kalendářních
měsíců za částku 20 000,-Kč (s ohledem na užívání v předchozích letech) a peníze použít na zkolaudování
cesty a při vyřešení dalších vlastnických vztahů s ostatními vlastníky, cestu odprodat přednostně obci,
v opačném případě nabídnout k pronájmu za symbolický poplatek. Zastupitelstvo se s tímto návrhem
ztotožnilo a pověřilo starostu obce pro další jednání s panem Jílkem.
Návrh usnesení 8/2/2011

10.Různé- informování zastupitelstva
- zastupitelstvo obce projednalo návrh starosty obce k zaměření skutečného průběhu cesty za mostem u
č.p.33 a 149 (p.p.č.1264/) z důvodu narovnání vlastnických vztahů po regulaci potoka a z důvodu užívání
cizích pozemků pro příjezd k uvedeným číslům popisným.
Seznámil zastupitele s vypracovanou nabídkou geodetické firmy Geoton Praha, zastoupenou panem Šírem
v celkové částce 14 900,-Kč.
Návrh usnesení č.9/2/2011
-zastupitelstvo obce bylo seznámeno s přechodem movitých věcí, 6.ti soch rozmístěných v katastru obce na
základě Oznámení o nalezení věci ze dne 6.9.2010, kdy se ve lhůtě šesti měsíců přihlásil pouze jeden
opravněný vlastník , který své vlastnictví prokázal.Starosta požádal zastupitele aby hlasováním vyjádřili
k zařazení tohoto movitého majetku svůj souhlas.
Návrh usnesení č.10/2/2011
- zastupitelstvo obce bylo informováno o zadání vytyčení vlastnické hranice proti budově KD č.p.29
(p.p.č.223/2) pro plánované vyhotovení mapového podkladu pro přípravu projektové dokumentace na
zbudování parkoviště.
(bez přijatého usnesení)
- zastupitelstvo obce bylo seznámeno s plánovaným termínem brigády pro přípravu dřeva na Čarodějnice
2011 a to v neděli 17.4.2011 se srazem u KD v 8:00 hod.
(bez přijatého usnesení)
- zastupitelstvo obce bylo informováno o prováděných opravách cest, zejména pak opravy cesty pod
železničním náspem k č.p.115 (Piskačovi) na pozemku p.p.č.1263/3.
(bez přijatého usnesení)
Starosta po vyčerpání všech bodů k projednání poděkoval všem za účast a zasedání přibližně v 19:50 hod
ukončil.
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Přehled usnesení přijatých zastupitelstvem obce Borovnička na veřejném zasedání dne 25.3.2011
1/2/2011

Zastupitelstvo obce svým rozhodnutím souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku obci
Horní Brusnice na dítě z obce Borovnička navštěvující MŠ Horní Brusnice a schvaluje výši
příspěvku v částce 5000,-Kč na jedno dítě/rok.
Hlasování: PRO 7

2/2/2001

Zastupitelstvo obce svým rozhodnutím sděluje k žádosti ze dne 6.3.2011 že jako vlastník
sousedního pozemku p.p.č.1281/2 k záměru výstavby rekreační chaty na pozemku st.p.č.259
v katastru obce Borovnice n e m á p ř i p o m í n e k.
Hlasování: PRO 5 PROTI 1 ZDRŽEL 1

3/2/2011

Zastupitelstvo obce svým rozhodnutím souhlasí s rozšířením stávajícího obecního rozhlasu
o jedno hnízdo v části Klebš za nabídnutou cenu 29 000,-Kč
Hlasování: PRO 7 PROTI 2 ZDRŽEL 1

4/2/2011

Zastupitelstvo obce svým rozhodnutím souhlasí se zadáním a vypracováním odborným
projektantem projektovou dokumentaci vnitřních dispozic jako pozůstatek nevyřešených
úkolů vzešlých rozhodnutím stavebního úřadu Mostek v průběhu vlastnictví obcí při
převzetí od školského úřadu
Hlasování: PRO 0 PROTI 2 ZRŽEL SE 5

5/2/2011

Zastupitelstvo obce svým rozhodnutím souhlasí s výměnou střešní krytiny na budově Obecního
úřadu č.p.93 a pověřuje starostu k přiložené cenové nabídce od pana Raisnera poptáním
po minimálně jedné další cenové nabídce od dalšího subjektu a ponechává si prostor na
rozhodnutí při příštím zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZRŽEL SE 0

6/2/2011

Zastupitelstvo obce svým rozhodnutím pověřuje starostu zadáním vypracování posudku
zdravotního stavu smrku na pozemku obce p.p.č.288/5 na základě přijaté žádosti ze dne 14.3.2011
o pokácení a vyhrazuje si další projednání na příštím zasedání zastupitelstva obce.
PRO 7

7/2/2011

Zastupitelstvo obce rozhodlo že s okamžitou platností budou zastaveny těžební zásahy na
pozemcích p.p.č.1293, p.p.č 1081/2 a p.p.č1045 a to včetně zásahů do porostů nacházejících se na
jejich hranicích s okolními pozemky.
PRO 4 PROTI 1 ZRŽEL SE 2

8/2/2011

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k uzavření nájemní smlouvy s manžely Jílkovými
Borovnička č.p.126 na 12 měsíců ve výši nájemného 20 000,-Kč s podmínkou použití finanční
částky na dokončení kolaudace cesty na pozemku p.p.č.1072/2 a následný odprodej obci.
PRO 6 PROTI 0 ZRŽEL SE 1
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9/2/2011

Zastupitelstvo obce souhlasí s narovnáním vlastnických poměrů u pozemků na cestě u č.p.33 a
149 v dolní části obce za potokem s propojením cesty p.p.č 1264/2 a 1265/1.Souhlasí i s cenovou
nabídkou na provedení geodetických prací ve výši 14 900,-Kč
PRO 7

10/2/2011

Zastupitelstvo svým rozhodnutím souhlasí se zařazením 6. soch na základě Oznámení o nalezení
věci ze dne 6.9.2010 v katastru obce Borovnička do svého majetku.
PRO 7
V Borovničce dne 4.4.2011

_________________
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

