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

ZÁPIS
o průběhu veřejného zasedání zastupitelstva
obce (dále také „ZO“) konaného dne 4.3.2020 od 18:00 hod. ve společenské místnosti
OÚ č.p.93.
Starostka zahájila druhé veřejné zasedání zastupitelstva obce v roce 2020 a přivítala přítomné zastupitelky,
zastupitele a přítomné spoluobčany. Konstatovala, že zastupitelstvo obce je v počtu pěti členů. Předem se omluvil
pan Vaněček. Svolání zasedání bylo zveřejněno na úřední desce včetně elektronické (www.borovnicka.eu) od
24.2.2020.
Přítomni -

p. Ing. Petra Macáková
p. Martina Valentová
p. Jaromír Trejbal
p. Kateřina Krátká
p. Jarmila Švejdová
zastupitelstvo obce v počtu 5 členů

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

Hlavní body pořadu jednání :

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

Finance obce
Dotace o podporu z výzvy MAS „Podpoříme Vaši akci II “
Záměr prodeje souboru pozemků u benzínové stanice
Žádost o odprodej pozemků 141/1 a 1319
Investiční záměr na obnovu pietního místa
Směrnice 1/2020 k zadávání veřejných zakázek
Ostatní a diskuze

Přítomní zastupitelé souhlasí s navrhovanými body
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1. Finance obce
stav hotovosti v pokladně obce ke dni 4.3.2020
stav prostředků na účtu ČS a.s. ke dni 29.2.2020
ČNB ke dni 29.2.2020
souhrn všech finančních prostředků

18.145,- Kč
4.057.054,53 Kč
312.319,03 Kč
4.387.518,56 Kč

Rozpočtové opatření 1/2020
Starostka předložila zastupitelstvu obce Rozpočtové opatření č. 1/2020. V příjmové i nákladové části byly učiněny
změny v pouze jednotlivých položkách. V příjmech se přesouvalo kvůli zálohám na sál, předpisům za nájemné za
hrobová místa a příjmy z prodeje pozemků. V nákladové části se přesouvalo také jen v rámci paragrafů na instalaci
odvlhčení kostela a platby státním institucím. Nedošlo ke změně v příjmech ani ve výdajích a to v souladu se
schváleným rozpočtem na rok 2020
Zastupitelstvo vzalo tento bod jednání na vědomí

2. Dotace z výzvy MAS „Podpoříme Vaši akci II“
I v letošním roce vyhlásila MAS Královedvorsko (jejímž jsme členem) výzvu na podporu kulturních akcí.
Maximální podpora, o kterou lze žádat je 5.000 Kč. Chtěli bychom tuto podporu použít na druhý ročník akce
Vítání léta (což je zástupná akce za dětský den), minulý ročník byl celkem zdařený, děti si odpoledne užily
s Bubblefotbalem, skákacím hradem, střílením ze vzduchovky a mysliveckou poznávačkou, večerní posezení
s muzikou nám sice překazila bouřka, ale budeme doufat, že letošní počasí nám bude více přát.
proto tedy starostka navrhla první usnesení:
1/2/2020
Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o podporu z výzvy MAS Královedvorsko „podpoříme Vaši akci“
ve výši 5.000Kč.
PRO 5
PROTI 0
Zdržel se 0

3. Záměr prodeje souboru pozemků u benzínové stanice
Obecnímu úřadu byla doručena žádost pana Suchého o odkoupení souboru bažinatých pozemků u benzínové
stanice o celkové výměře 6937 m2. Usnesením 9/6/2019 ZO schválilo záměr prodeje a starostka dne 13.12.2019
zveřejnila na úřední desce Záměr prodeje souboru pozemků. Zároveň objednala odborný posudek. Na obecní úřad
byla doručena 2.3.2020 nabídka pana Petra Suchého s nabízenou cenou 12Kč za 1m2 i se souhlasem, že všechny
výdaje spojené s vkladem na katastr budou hrazeny kupujícím. Z posudku vyplývá, že pozemky mají hodnotu max
14Kč za 1m2. Žádná další nabídka na OÚ nebyla doručena. Zastupitelstvo se s nabídkou seznámilo a usoudilo, že
jelikož odlehlé nezastavitelné podmáčené pozemky nemají pro obec velký význam a jejich využitím budou
podpořeny projekty pro ochranu přírody a výchovu skautů, prodají pozemky za nabízenou cenu 12Kč/1m2.
Starostka navrhla následující usnesení:
2/2/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej souboru pozemků 700/5, 705, 706, 707/1, 707/4, 1329/9 a 1329/13 o celkové
výměře 6937 m2 v k.ú. Borovnička za cenu 12,-Kč/m², celková cena 83.244 Kč a pověřuje starostku obce
uzavřením kupní smlouvy s panem Petrem Suchým.
PRO 5
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
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4. Žádost o odprodej pozemků 141/1 a 1319
Obecnímu úřadu byla doručena žádost pana Davida Kvačka o odprodej obecních pozemků 141/1 a 1319 za účelem
výstavby rekreační chaty. Na popud paní Kvačkové jsme dostali vyjádření Odboru výstavby a územního plánování
Městského úřadu Dvora Králového. Starostka odcitovala vyjádření: Z pozice orgánu územního plánování
považujeme předmětné pozemkové parcely nevhodné pro zástavbu určenou k privátním účelům (tedy rodinné
rekreaci či rodinného bydlení). Z pohledu urbanistické koncepce má území charakter veřejného prostranství a
zeleně s prvky městského mobiliáře (s vazbou na blízký obecní úřad). Posuzování typu navrhované stavby je pak v
tomto případě irelevantní.
Prodej pozemku by tedy k výstavbě bydlení nepomohl, navíc obec Borovnička již vlastní posledních pár pozemků
uvnitř obce a proto se zastupitelstvo rozhodlo záměr prodeje odmítnout.
Starostka navrhla tedy následující usnesení:
3/2/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemků 141/1 a 1319
PRO 0
PROTI 5
Zdržel se 0

5/ Investiční záměr na obnovu pietního místa
Obec Borovnička podala žádost o dotaci na obnovu pietního místa – pomníku padlým v I.světové válce. Byli jsme
ministerstvem obrany vyzváni, abychom doplnili ještě schválení investičního záměru usnesením, na jehož základě
pak bude jednáno o dotaci ve výši 80% předpokládaných nákladů. O pietním místě, návrzích na realizaci i podání
žádosti bylo jednáno na předešlých zasedáních.
Proto starostka navrhla následující usnesení:
4/2/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje investiční záměr Obnova pomníku padlým I. světové války v obci Borovnička
v předpokládané výši 140.000+DPH na obecním pozemku 234/7.
PRO 5
PROTI 0
Zdržel se 0

6/ Směrnice 1/2020 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Tato směrnice aktualizuje směrnici 1/2015, určuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
v závislosti na výši zakázky. Zastupitelé se se směrnicí seznámili, prostudovali ji, a proto starostka rovnou navrhla
usnesení:
5/2/2020
Zastupitelstvo obce Borovnička schvaluje směrnici 1/2015 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
s účinností od 5.3.2020.
PRO 5
PROTI 0
Zdržel se 0
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Ostatní
Žádost o vydání souhlasného stanoviska s umístěním ČOV na pozemku 972/3
Na obecní úřad byla doručena žádost paní Dvořákové o vydání souhlasného stanoviska s umístěním ČOV na
pozemku 972/3 pro odkanalizování stavby na místě bývalého čp 170. Zastupitelstvo nemá proti plánované
výstavbě žádné námitky a proto rovnou starostka navrhla následující usnesení
6/2/2020
Zastupitelstvo obce vydává souhlasné stanovisko s umístěním domovní ČOV na pozemku 972/3 v kú Borovnička
PRO 5
PROTI 0
Zdržel se 0
Starostka pozvala všechny ženy na páteční oslavu MDŽ, která se bude konat od 16:00 na malém sále KD, pokud
by někdo chtěl zajistit odvoz na akci či z akce, je možno se přihlásit na OÚ a my odvoz zajistíme.
Oslovila nás znovu Diakonie Broumov, zda bychom jim nepomohli uspořádat jarní sbírku oblečení a drobných
věcí do domácnosti. Zastupitelstvo tuto aktivitu schválilo, proto od příštího týdne můžete věci, které už se Vám
nehodí a zároveň by mohli ještě někomu posloužit, hromadit zde v knihovně, sbírka potrvá 2 týdny a podrobnosti o
věcech, které mohou či nemohou být sbírány, se dočtete na letáčcích, které budou ve vývěskách.
S dotazem vystoupila paní Kvačková, která se dotázala, jak to, že ve středu nebyla otevřena místní hospůdka.
Starostka vysvětlila, že kvůli naprostému nezájmu o hospůdku v týdnu bylo s provozovatelkou dohodnuto, že
středeční otevírací hodiny budou zrušeny.
Ohledně hospůdky se dotázala paní L. Rydvalová, že slyšela, že se v hospůdce kouří. Starostka obce přislíbila, že
paní hospodskou upozorní, že nejen ve veřejných budovách platí zákaz kouření a že se tím vystavuje riziku
vysokých pokut.

Další náměty do diskuze již nebyly, a proto starostka poděkovala všem přítomným a ukončila
zasedání v čase 18:20.
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Přehled usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Borovnička konaného 4.3.2020
1/2/2020
Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o podporu z výzvy MAS Královedvorsko „podpoříme Vaši akci“ ve
výši 5.000Kč.
PRO 5
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0

SCHVÁLENO
2/2/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej souboru pozemků 700/5, 705, 706, 707/1, 707/4, 1329/9 a 1329/13 o celkové
výměře 6937 m2 v k.ú. Borovnička za cenu 12,-Kč/m², celková cena 83.244 Kč a pověřuje starostku obce
uzavřením kupní smlouvy s panem Petrem Suchým.
PRO 5
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0

SCHVÁLENO
3/2/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemků 141/1 a 1319
PRO 0
PROTI 5
ZDRŽEL SE 0

NESCHVÁLENO
4/2/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje investiční záměr Obnova pomníku padlým I. světové války v obci Borovnička
v předpokládané výši 140.000+DPH na obecním pozemku 234/7.
PRO 5
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0

SCHVÁLENO
5/2/2020
Zastupitelstvo obce Borovnička schvaluje směrnici 1/2015 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
s účinností od 5.3.2020.
PRO 5
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0

SCHVÁLENO
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6/2/2020
Zastupitelstvo obce vydává souhlasné stanovisko s umístěním domovní ČOV na pozemku 972/3 v kú Borovnička
PRO 5
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0

SCHVÁLENO

V Borovničce 4.3.2020

……………………………………… ………………………………………………. …………………………………..
Ing. Petra Macáková
Jaromír Trejbal
Martina Valentová
(starostka obce)
(ověřovatel zápisu)
(ověřovatelka zápisu)
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