OBEC BOROVNIČKA
Obecní úřad, Borovnička 93, 544 75 Mostek
zastupitelstvo obce
___________________________________________________________________________

ZÁPIS
o průběhu veřejného zasedání zastupitelstva
obce (dále také „ZO“) konaného dne 1.11.2019 od 18:00 hod. v hospodě KD č.p.29.
Starostka zahájila páté veřejné zasedání zastupitelstva obce v roce 2019 a přivítala přítomné zastupitelky,
zastupitele a přítomné spoluobčany. Konstatovala, že zastupitelstvo obce je v počtu šesti členů. Svolání zasedání
bylo zveřejněno na úřední desce včetně elektronické (www.borovnicka.eu) od 21.10.2019.
Přítomni -

p. Ing. Petra Macáková
p. Jaromír Trejbal
p. Jaroslav Vaněček
p. Kateřina Krátká
p. Jarmila Švejdová
zastupitelstvo obce v počtu 6 členů

- občané a hosté : dle listiny přítomných (3)
Ověřovateli zápisu byli pověřeni pan Trejbal a paní Švejdová. Zapisovatelkou p. Krátká.

Hlavní body pořadu jednání :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Finance obce
Obecně závazná vyhláška č.1/2019 (místní poplatek z pobytu)
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 (odpady)
Žádost o odprodej pozemku p.č. 750/2
Žádost o odprodej pozemku p.č. 1200
Smlouva o zřízení věcného břemene pro připojení elektriky do kostela
Žádost o rozšíření zastavěného území pro p.č. 749 a 750/1
Ostatní informace a diskuze

Přítomní zastupitelé souhlasí s navrhovanými body

1. Finance obce
stav hotovosti v pokladně obce ke dni 1.11.2019
stav prostředků na účtu ČS a.s. ke dni 1.11.2019
ČNB ke dni 1.11.2019
souhrn všech finančních prostředků
Kč

9.508,- Kč
3.742.471,47 Kč
357.827,83 Kč
4.109.807,27 Kč
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Rozpočtová opatření 6/2019 a 7/2019
Starostka předložila zastupitelstvu obce Rozpočtové opatření č. 6 a 7 2019. Konstatovala, že v příjmové části byly navýšeny příjmy
z důvodu neočekávaného plnění pojišťovny za rozbité zrcadlo při dopravní nehodě a z důvodu prodeje pozemku. V nákladové části byly
učiněny změny v jednotlivých položkách, ale nedošlo ke změně ve výdajích a to v souladu se schváleným rozpočtem

bod č.1 bere zastupitelstvo obce na vědomí.

2. Obecně závazná vyhláška č.1/2019 (místní poplatek z pobytu)
Na základě změny zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích je zastupitelstvo povinno vydat novou Obecně
závaznou vyhlášku o místním poplatku z pobytu. Tento poplatek v novém znění zákona nahrazuje poplatek
lázeňský a rekreační. Je tedy nutno sladit terminologii mezi zákonem a místní vyhláškou. Tento poplatek má pro
naši obec jen nepatrný fiskální význam, jeho zvýšení by tedy nepřineslo žádné zlepšení finanční situace obce a
proto starostka navrhla nechat poplatek ve stejné výši jako doposud, tedy 5Kč za osobu a započatý den.
Všichni přítomní zastupitelé souhlasí. Navržené usnesení:
1/5/2019
Zastupitelstvo obce podle § 84 odst.2.písm.h) zákona 128/2000 Sb., o obcích schvaluje návrh obecně závazné
vyhlášky č.1/2019, kterou stanoví výši místního poplatku z pobytu.
PRO 6
PROTI 0
Zdržel se 0
3. Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 (odpady)
Na základě změny zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích zastupitelstvo obce Borovnička vydává novou
Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů. Obec Borovnička za posledních 12 měsíců zaplatila za odvoz a
uložení odpadu 270.647,26 Kč, od EKO-KOMu jsme za vytříděný odpad získali odměnu 67.377 Kč, likvidace
komunálního odpadu nás tedy přišla na 203.270,26 Kč. Při současném počtu 189 obyvatel a 72 chalup tedy vychází
likvidace odpadu cca 775 Kč na poplatníka. Cena za ukládání i v dalších letech výrazně poroste, jelikož se bude
zvyšovat dramaticky tzv. „skládkovné“. Poplatek v naší obci se neměnil již od roku 2012, proto s ohledem na výši
nákladů byl zastupitelstvem stanoven poplatek ve výši 500Kč na poplatníka.
Návrh usnesení:
2/5/2019
Zastupitelstvo obce podle § 84 odst.2, písm.h), zákona 128/2000 Sb.,o obcích schvaluje návrh obecně závazné
vyhlášky č. 2/2019, kterou stanoví výši místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
PRO 6
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
Obě vyhlášky budou viset po zákonnou dobu na úřední desce
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4. Žádost o odprodej pozemku p.č. 750/2
Obecnímu úřadu byla dne 28.8.2019 doručena žádost pana Olivy a jeho manželky o odkoupení pozemku 750/2 o
výměře 239m2. Jedná se o pozemek navazující na jeho pozemek, který byl po digitalizaci rozdělen. Jedná se o
obecní pruh ve svahu, kdy všechny ostatní pozemky náleží jiným majitelům. Pro obec je tedy tento malý pozemek
nevyužitelný. Proto se zastupitelstvo shodlo, že prodej je možný. Za předpokladu, že veškeré administrativní
záležitosti ohledně vkladu na katastr provede kupující.
Návrh usnesení:
3/5/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemku 750/2 a pověřuje starostku vyvěšením záměru na úřední
desky a příjmem nabídek.
PRO 6
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0

5. Žádost o odprodej pozemku p.č. 1200
Obecnímu úřadu byla dne 21.8.2019 doručena žádost pana Krátkého o odkoupení pozemku p.č. 1200 o výměře
58m2, jedná se o část nádvoří v areálu firmy Klempo, jehož vlastníkem je pan Krátký. Pan Krátký žádá o
odkoupení pozemku, aby se narovnaly veškeré majetkové vztahy, které vznikly digitalizací, tento pozemek užívá
už řadu let. Pro obec je tento maličkatý pozemek naprosto nevyužitelný, a proto se zastupitelstvo shodlo, že prodej
je možný. Za předpokladu, že veškeré administrativní záležitosti ohledně vkladu na katastr provede kupující.
Návrh usnesení
4/5/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1200 o výměře 58m2 a pověřuje starostku vyvěšením
záměru na úředních deskách a příjmem nabídek.
PRO 6
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0

6. Smlouva o zřízení věcného břemene pro připojení elektriky do kostela
Kvůli nově vybudované přípojce elektriky ke kostelu nás ČEZ Distribuce požádala o podpis smlouvy o zřízení
věcného břemene, služebnosti, aby mohli umístit, provozovat a opravovat podzemní kabelové vedení, jehož jsou na
našich pozemcích vlastníky. Veškeré poplatky spojené s vkladem na katastr (jakož i samotnou administrativu)
zajistí ČEZ Distribuce. Náležitosti smlouvy si zastupitelé měli možnost prostudovat a nemají žádné výhrady.
Navržené usnesení
5/5/2019
Zastupitelstvo schvaluje zřízení věcného břemene na pozemcích 224, 241/8 a 241/10, dle geodetického plánu 253309/2018 a pověřuje starostku podpisem smlouvy č. IV-12-2016351/VB/02
PRO 6
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
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7.Žádost o rozšíření zastavěného území pro p.č. 749 a 750/1
Dne 20.9.2019 byla obecnímu úřadu doručena žádost pana Václava Petr a Jiřího Petra o rozšíření zastavěného
území na pozemky 749 a 750/1 s odůvodněním, že na zmíněných pozemcích by v budoucnu měl vzniknout rodinný
domek. Aktualizace vymezení zastavěného území proběhla teprve nedávno, byla řádně vyvěšena jak na úředních
deskách obce Borovnička, tak na deskách Dvora Králově a během řízení nepodal nikdo v tomto směru námitku či
žádost. Navíc zastupitelstvo zatím neuvažuje o rozšíření chalupářské oblasti, pro obec je více žádoucí přilákat stálé
obyvatele.
Návrh usnesení
6/5/2019
Zastupitelstvo obce Borovnička schvaluje rozšíření zastavěného území o pozemky p.č. 749 a 750/1.
PRO 0
PROTI 6
ZDRŽEL SE 0

8. Ostatní informace a diskuze
Nejbližší akce
Starostka všechny přítomné pozvala na příští pátek 8.11. kdy bude možno si přijít do hospodě zahrát šipky, 15.11.
se pak chystá tematický večer pro všechny šikovné ruce, kdy se budou tvořit výrobky, které se budou následně
prodávat na jarmarku při příležitosti rozsvěcení vánočního stromku, na které jsou zváni v pátek 29.11. V této
souvislosti obec hledá i další kreativní výrobce, kteří by chtěli své výrobky na jarmarku na sále KD prodat,
v nejlepším případě věnovat i třeba symbolickou část z výtěžku na opravy kostela, tak jak to někteří udělali minulý
rok.

Další náměty do diskuze již nebyly, a proto starostka poděkovala všem přítomným a ukončila
zasedání v čase 18:25
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Přehled usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Borovnička konaného 1.11.2019
1/5/2019
Zastupitelstvo obce podle § 84 odst.2.písm.h) zákona 128/2000 Sb., o obcích schvaluje návrh obecně závazné
vyhlášky č.1/2019, kterou stanoví výši místního poplatku z pobytu.
PRO 6
PROTI 0
Zdržel se 0
SCHVÁLENO
2/5/2019
Zastupitelstvo obce podle § 84 odst.2, písm.h), zákona 128/2000 Sb.,o obcích schvaluje návrh obecně závazné
vyhlášky č. 2/2019, kterou stanoví výši místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
PRO 6
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
SCHVÁLENO
3/5/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemku 750/2 a pověřuje starostku vyvěšením záměru na úřední
desky a příjmem nabídek.
PRO 6
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
SCHVÁLENO
4/5/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1200 o výměře 58m2 a pověřuje starostku vyvěšením
záměru na úředních deskách a příjmem nabídek.
PRO 6
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
SCHVÁLENO
5/5/2019
Zastupitelstvo schvaluje zřízení věcného břemene na pozemcích 224, 241/8 a 241/10, dle geodetického plánu 253309/2018 a pověřuje starostku podpisem smlouvy č. IV-12-2016351/VB/02
PRO 6
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
SCHVÁLENO
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6/5/2019
Zastupitelstvo obce Borovnička schvaluje rozšíření zastavěného území o pozemky p.č. 749 a 750/1.
PRO 0
PROTI 6
ZDRŽEL SE 0
ZAMÍTNUTO

V Borovničce 4.11.2019

……………………………………… ………………………………………………. …………………………………..
Ing. Petra Macáková
Jaromír Trejbal
Jarmila Švejdová
(starostka obce)
(ověřovatel zápisu)
(ověřovatelka zápisu)
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