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

ZÁPIS
o průběhu veřejného zasedání zastupitelstva
obce (dále také „ZO“) konaného dne 22.1.2020 od 18:00 hod. ve společenské místnosti
OÚ č.p.93.
Starostka zahájila první veřejné zasedání zastupitelstva obce v roce 2020 a přivítala přítomné zastupitelky,
zastupitele a přítomné spoluobčany. Konstatovala, že zastupitelstvo obce je v počtu čtyř členů. Předem se omluvila
paní Jarmila Švejdová a pan Jaromír Trejbal. Svolání zasedání bylo zveřejněno na úřední desce včetně elektronické
(www.borovnicka.eu) od 14.1.2020.
Přítomni -

p. Ing. Petra Macáková
p. Martina Valentová
p. Jaroslav Vaněček
p. Kateřina Krátká
zastupitelstvo obce v počtu 4 členů

- občané a hosté : dle listiny přítomných (8)
Ověřovateli zápisu byli pověřeni pan Vaněček a paní Valentová. Zapisovatelkou p. Krátká.

Hlavní body pořadu jednání :

1.
2.
3.
4.

Finance obce
Dotace na obnovu sousoší sv. Křtitele z Mze
Dotace na opravu cesty na Klebš – krajské dotace
Obecně závazná vyhláška 1/2020 o stanovení systému shromažďování komunálního
odpadu
5. Žádost o souhlas se stavbou (bývalé č.p.170)
6. Žádost o možnost vykonání OPP v obci Borovnička
7. Ostatní a diskuze
Přítomní zastupitelé souhlasí s navrhovanými body
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1. Finance obce
stav hotovosti v pokladně obce ke dni 22.1.2020
stav prostředků na účtu ČS a.s. ke dni 11.12.2019
ČNB ke dni 11.12.2019
souhrn všech finančních prostředků

7.606,- Kč
3.982.222,43 Kč
324.379,43 Kč
4.314.207,86 Kč

Rozpočtová opatření 10/2019
Starostka předložila zastupitelstvu obce Rozpočtové opatření č. 10/2019. Konstatovala, že v nákladové části byly
učiněny změny v jednotlivých položkách kvůli překročení faktury na věřejné osvětlení, která přišla na konci
minulého roku, ale nedošlo ke změně ve výdajích a to v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2019
Přítomní zastupitelé berou tento bod na vědomí

2. Dotace na obnovu sousoší sv. Křtitele z Mze
Minulý rok se obec Borovnička pokusila získat dotaci na obnovu sousoší sv. Křtitele z ministerstva pro místní
rozvoj, bohužel byla poptávka tak velká, že se na náš projekt nedostalo. Proto bychom se chtěli pokus získat na
rekonstrukci dotaci z Ministerstva zamědělství, z dotačního programu 129660 Údržba a obnova kulturních a
venkovských prvků, kde max výše dotace je 70% (stejná procenta jako minulý rok u MMR)., tudíž budeme žádat o
dotaci ve výši 60.200,- (70% z celkových 86.000Kč za rekonstrukci)
Návrh usnesení č. 1/1/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního programu 129660 Údržba a obnova kulturních a
venkovských prvků z Mze ve výši 60.200,- a pověřuje starostku jejím podáním.
PRO 4
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0

3. Dotace na opravu cesty na Klebš – krajské dotace
Cesta na Klimš (Klebš) je dlouhodobým problémem obce, tato komunikace je velmi dlouhá a její oprava bude
finančně náročná, proto jsme se rozhodli pokusit se získat na opravu dotaci z dotačního programu 20POVU1
Program obnovy venkova z Královéhradeckého kraje. Projektové náklady na opravu cesty jsou dle předběžnéo
rozpočtu 1.659.375 Kč, kraj v tomto dotačním programu poskytuje max 50% výdajů, proto jsme se rozhodli
požádat o dotaci v celkové výši 829.000Kč. Dle výše přidělené dotace se pak bude odvíjet délka opraveného úseku.
Návrh usnesení 2/1/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního programu 20POVU1 Program obnovy venkova
Královéhradeckého kraje ve výši 829.000,- a pověřuje starostku jejím podáním.
PRO 4
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
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4. Obecně závazná vyhláška 1/2020 o stanovení systému shromažďování komunálního
odpadu
Tato vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
v naší obci. Laicky řečeno určuje, jaké složky odpadu se v obci třídí a kde je možnost tento tříděný odpad
likvidovat a do jakých nádob. Nově jsou ve vyhlášce zmíněny i jedlé oleje, které mohou občané odevzdávat do
určené popelnice na obecním úřadě v bezbarvých, max 2lpet lahvích. Od dubna bude možnost ty to lahve nechávat
na víku popelnice, ale o tom vás budeme ještě informovat, jakmile svozová firma upraví své svozové vozy.
Zastupitelstvo obce si vyhlášku prostudovalo a proto starostka navrhla usnesení:
Návrh usnesení 3/1/2020
Zastupitelstvo obce podle § 84 odst.2, písm.h), zákona 128/2000 Sb.,o obcích schvaluje návrh obecně závazné
vyhlášky č. 1/2020, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Borovnička
.
PRO 4
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0

5. Žádost o souhlas se stavbou (bývalé č.p.170)
Obecnímu úřadu byla doručena žádost pana projektanta Krále, který zastupuje paní Dvořákovou o souhlas se
stavbou RD na místě odstraněného objektu čp 170. Zastupitelstvo se seznámilo v koordinační situací a neshledalo
žádné námitky proti výstavbě na místě odstraněné stavbě. Proto starostka navhla následující usnesení:
4/1/2020
Zastupitelstvo obce vydává souhlas se stavbou rodinného domu na místě odstraněného objektu dle koordinační
situace na parcelách dotčených záměrem 972/3 a 1361.
PRO 4
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0

6. Žádost o možnost vykonání OPP v obci Borovnička
Na obecní úřad přišel požádat pan K., zda by v naší obci mohl vykonat obecně prospěšné práce. Obecně prospěšné
práce nahrazují výkon trestu. Trestaný člověk tyto práce vykonává zdarma ve volném čase ku prospěchu obce,
jediným (ale nezanedbatelným) rizikem zde je, že odpovědnost za škody způsobené při výkonu práce jde za obcí.
Zastupitelstvo se s touto žádostí seznámilo a někteří ze zastupitelů dotyčného znají a kategoricky odmítli jeho
působení v naší obci.
Návrh usnesení 5/1/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje možnost vykonání obecně prospěšných prací panem K v obci Borovnička
PRO 0
PROTI 4
ZDRŽEL SE 0
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7. Ostatní a diskuze
Žádost o dotaci na obnovu pomníku padlým I.sv. války
Ministerstvo obrany každoročně vypisuje dotace na údržbu a renovaci válečných hrobů a pietních míst. Tento rok
vypsali termín dříve, žádost o dotaci je nutno podat do konce ledna, proto tento bod starostka zařadila navíc do
dnešního jednání. Dotace z programu 107290 – Zachování a obnova historických hodnot na realizaci činí 80%
z celkově uznatelných nákladů a vztahuje se na projekty realizované 2021. Jako obec bychom se chtěli pokusit
získat dotaci na obnovu Pomníku padlým I. sv války, jehož torzo (lépe řečeno dnes už jen základy) se nachází
v parčíku pod hřištěm.
Návrh usnesení6/1/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního programu 107290 Zachování a obnova
historických hodnot na obnovu pietního místa Pomník padlým I. sv. války a pověřuje starostku jejím podáním.
PRO 4
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0

Ostatní
V pátek vás srdečně zveme na otevření hospůdky, bude otevřeno od 17:00 a mimo pití si zde můžete dát i studenou
kuchyni a drobné pochutiny.

Další náměty do diskuze již nebyly, a proto starostka poděkovala všem přítomným a ukončila
zasedání v čase18:16
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Přehled usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Borovnička konaného 22.1.2020
Usnesení č. 1/1/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního programu 129660 Údržba a obnova kulturních a
venkovských prvků z Mze ve výši 60.200,- a pověřuje starostku jejím podáním.
PRO 4
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0

SCHVÁLENO
Usnesení 2/1/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního programu 20POVU1 Program obnovy venkova
Královéhradeckého kraje ve výši 829.000,- a pověřuje starostku jejím podáním.
PRO 4
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0

SCHVÁLENO
Usnesení 3/1/2020
Zastupitelstvo obce podle § 84 odst.2, písm.h), zákona 128/2000 Sb.,o obcích schvaluje návrh obecně závazné
vyhlášky č. 1/2020, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Borovnička.
PRO 4
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0

SCHVÁLENO
Usnesení 4/1/2020
Zastupitelstvo obce vydává souhlas se stavbou rodinného domu na místě odstraněného objektu dle koordinační
situace na parcelách dotčených záměrem 972/3 a 1361.
PRO 4
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0

SCHVÁLENO
Usnesení 5/1/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje možnost vykonání obecně prospěšných prací panem K v obci Borovnička
PRO 0
PROTI 4
ZDRŽEL SE 0

ZAMÍTNUTO
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Usnesení 6/1/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního programu 107290 Zachování a obnova
historických hodnot na obnovu pietního místa Pomník padlým I. sv. války a pověřuje starostku jejím podáním.
PRO 4
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0

SCHVÁLENO

V Borovničce 24.1.2020

……………………………………… ………………………………………………. …………………………………..
Ing. Petra Macáková
Jaroslav Vaněček
Martina Valentová
(starostka obce)
(ověřovatel zápisu)
(ověřovatelka zápisu)
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