OBEC BOROVNIČKA
zastupitelstvo obce
________________________________________________________
ZÁPIS
o průběhu veřejného zasedání zastupitelstva
obce (dále také „ZO“) konaného dne 20.října 2016 od 18:00 hod. v malém sále KD
Borovnička, č.p.29
Starosta zahájil sedmé veřejné zasedání zastupitelstva obce v roce 2016 a přivítal přítomné zastupitelky, zastupitele a spoluobčany.
Konstatoval, že zastupitelstvo obce je v počtu šesti členů.
Svolání zasedání bylo zveřejněno na úřední desce včetně elektronické od 12.10.2016.
Přítomni - p.Jarmila Švejdová
p. Roman Janata
p. Jaromír Trejbal
p. Kateřina Krátká,
p.Alena Bogáňová
p.Jaroslav Vaněček
zastupitelstvo obce v počtu 6.členů
- občané a hosté : dle listiny přítomných (3)
Ověřovatelem zápisu byli pověřeni paní Švejdová a pan Trejbal, zapisovatelem paní Krátká.
Návrh programu jednání:

1. Ukončení jednání o uzavření nájemní smlouvy – restaurace KD Borovnička č.p.29 – źadatel pan Plch Zdeněk,
Dvůr Králové nad Labem
2. Vyjádření souhlasu zastupitelstva obce s podáním źádosti o zařazení obce jako obec vinařská
3. Souhlas s pokácením borovice na pozemku p.p.č. 288/5
4. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na DČOV – pan Rydval Stanislav, Borovnička č.p.196
Zastupitelstvo obce předložené body jednání schválilo (6 PRO).

Průběh jednání :
1. Ukončení jednání o uzavření nájemní smlouvy – restaurace KD Borovnička č.p.29 – žadatel pan Plch Zdeněk, Dvůr
Králové nad Labem
Z důvodu neučiněných kroků k uzavření nájemní smlouvy na provozování restaurace KD Borovnička panem Plchem Zdeňkem,
starosta navrhuje ukončit toto jednání po vypršené lhůtě stanovené na předchozím veřejným zasedání ZOa to k 30.9.2016.
Návrh usnesení č. 1/7/2016

2. Vyjádření souhlasu zastupitelstva obce s podáním žádosti o zařazení obce Borovnička jako obec vinařská
Na základě podnětu a žádosti o podání žádosti Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému, oddělení registru vinic
panem Bc.Zadrobílkem pro záměr výsadby vinné révy na pozemku p.p.č. 1067/1, žádá starosta ZO o vyjádření souhlasu se začlením
obce.Byla provedena lokalizace pozemku a sděleno, že obec je výhradním možným žadatelem a proto starosta navrhuje umožnit
panu Bc.Zadrobílkovi tuto činnost vykonávat.
Protože nebylo připomínek ani dotazů, starosta přednesl návrh usnesení č. 2/7/2016 a nechal hlasovat.

3. Souhlas s pokácením borovice na pozemku p.p.č. 288/5
Starosta po dohodě s panem Trejbalem navrhl pokácet borovici na pozemku p.p.č. 288/5, o kterou v minulosti několikrát žádala paní
Rennerová. Vzhledem ke změnám na kmeni borovice zvětšování se výskytu hub, silnému řídnutí jehlic a zasychání větví a
s přihlédnutím k bezpečnosti pod stromem se jeví jako opodstatněné provést pokácení a to i s přihlédnutím na vypracovaný posudek
panem ing.Klevcovem, který se již z výše uvedených důvodů nevyjadřuje proti.Pan Trejbal uvedl, že v případě kácení by i s ohledem
na možná rizika provedl pokácení v zimních měsících a po zámrzu půdy.Starosta se domnívá, že nejbezpečnější způsob pokácení by
byl odřezem z vrchu osobou k tomuto oprávněnou. Po rozpravě starosta přednesl návrh usnesení č. 3/7/2016 a nechal hlasovat.
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4. Přijatá žádost pan Rydvala Stanislava ,Borovnička č.p.196 na poskytnutí finančního příspěvku na DČOV.
Starosta sdělil, že Obecnímu úřadu byla doručena žádost na poskytnutí finančního příspěvku na DČOV pana Rydvala Stanislava,
Borovnička č.p.196. Starosta informoval přítomného pana Rydvala, že se pro rok 2017 v rámci návrhu rozpočtu obce vyčlení částka
na poskytnutí fin.příspěvku a to po doložení veškerých dokumentů po provedené kolaudaci ČOV. Na výši částky se zastupitelstvo
usnese v průběhu roku 2017.
Návrh usnesení č. 4/7/2016

Po vyčerpání všech bodů k projednání se starosta dotázal přítomných na dotazy či připomínky, podotkl, že v měsíci prosinci bude
svolávat veřejné zasedání ZO, kde bude předložen návrh rozpočtu pro rok 2017. Paní místostarotka poznamenala, že by bylo vhodné
vyřešit přístřešek pro stání cestujících autobusovou dopravou ve směru na Borovnici vzdušným přístřeškem a to i pod Perunovými ve
směru na Mostek, aby cestující byli aspoň přiměřeně chráněni před nepříznivým počasím.Starosta uvedl, že v případě zastávky u
Klempa by bylo dobré z důvodu malého prostoru u označníku, projednat s majitelem Klempa panem Krátkým, zda-li by neumožnil
vybudování přístřešku pod lakovnou v čele budovy, kde je vhodné zázemí a obnášelo by to pouze úpravu oplocení, tak aby se do
tohoto prostoru cestující dostali.Paní Krátká přislíbila, že se s majitel dohodne a podá informaci starostovi o případném výsledku
jednání.
Zastávku pod Perunovými bude třeba případně ještě projednat z důvodů malého místa pro stavbu přístřešku.
Po této rozpravě starosta poděkoval všem přítomným a veřejné zasedání v čase 18:20 ukončil.

Přehled usnesení přijatých zastupitelstvem obce Borovnička na veřejném zasedání dne 20.10.2016
1/7/2016

Zastupitelstvo obce ukončuje jednání s panem Plchem Zdeňkem, Dvůr Králové nad Labem o uzavření nájemní smlouvy a
záměr pronájmu ponechává v platnosti pro případné nabídky.
Hlasování: PRO 6(bylo přijato)

2/7/2016

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o zařazení obce jako obec vinařská a pověřuje starostu obce k podání žádosti
Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu úřadu zemědělskému.
Hlasování: PRO 6 (bylo přijato)

3/7/2016

Zastupiteslvo obce schavluje pokácení borovice na pozemku p.p.č. 288/5 a pověřuje paní místostarostku podáním žádosti
Obecnímu úřadu Borovnička o vydání povolení ke kácení.
Hlasování: PRO 6 (bylo přijato)

4/7/2016

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na DČOV panu Rydvalu Stanislavovi Borovnička č.p.196 a
výši příspěvku bude stanovena po dodání kolaudačního rozhodnutí a dokladů k prokázání skutečných nákladů na její
vybudování.
Hlasování: PRO 6 (bylo přijato)

V Borovničce dne 27.10.2016

_______________
Roman J a n a t a
starosta obce

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

