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

ZÁPIS
o průběhu veřejného zasedání zastupitelstva
obce (dále také „ZO“) konaného dne 27.5.2020 od 18:00 hod. ve velkém sále KD, čp 29
Starostka zahájila třetí 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 omluvila
paní Švejdová. Svolání zasedání bylo zveřejněno na úřední desce včetně elektronické (www.borovnicka.eu) od
18.5.2020.
Přítomni -

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

- občané a hosté : dle listiny přítomných (2)
Ověřovateli zápisu byli pověřeni pan Trejbal a paní Valentová. Zapisovatelkou p. Krátká.

Hlavní body pořadu jednání :

1. Finance obce, rozpočtová opatření
2. Souhlas se zařazením obce do územní působnosti MAS Královedvorsko na
programové období 2021-2027
3. Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku (daru) – Unicef, Farní charita Dvůr Králové
4. Žádost o vyjmutí pozemků 1352, 1353, 1354 z nezastavitelného území
5. Závěrečný účet obce za rok 2019
6. Informace o dotacích
7. Ostatní, diskuze

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

5.311,- Kč
3.983.012,25 Kč
442.008,75 Kč
4.430.332 Kč

Rozpočtové opatření 2/2020 a 3/2020
Starostka předložila zastupitelstvu obce Rozpočtové opatření č. 2/2020 a 3/2020. V příjmové i nákladové části
byly učiněny změny v pouze jednotlivých položkách. V příjmech se přesouvalo kvůli přijaté záloze na dotaci na
nové pracovní místo. V nákladové části se přesouvalo také jen v rámci paragrafů , a to kvůli zaúčtování dotace,
překročení položek na pěstební činnost, údržbu zeleně a lesního hospodářství. Nedošlo ke změně v příjmech ani ve
výdajích a to v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2020

2. Souhlas se zařazením obce do územní působnosti MAS Královedvorsko na programové
období 2021-2027
V důsledku přechodu na nové programové období 2021 – 2027 musí MAS v následujícím programovém období
(čerpání podpory z evropských fondů) splnit podmínky tzv. STANDARDIZACE, jejíchž součástí je také právě
souhlas s územní působností MAS z naší strany. Jelikož jsme s působností MAS Královedvorsko spokojeni a již
jsme s jejich pomocí dosáhli na některé dotace, určitě bychom chtěli být i nadále součástí této místní skupiny.
Proto rovnou starostka navrhla následující usnesení
1/3/2020Zastupitelstvo obce Borovnička souhlasí, že správní území obce Borovnička je v územní působnosti MAS
Královédvorsko, z. s. na období 2021-2027.
PRO 5
PROTI 0
Zdržel se 0

3. Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku (daru) – Unicef, Farní charita Dvůr Králové
Obecnímu úřadu byla doručena žádost Farní Charity Dvůr Králové o poskytnutí příspěvku na činnost bezplatné
Občanské poradny ve Dvoře Králové, na pokrytí nákladů s provozem poradny. I z naší obce se na poradnu lidé
obrací, proto se zastupitelstvo rozhodlo, že schválí finanční dar ve výši 2000Kč této instituci.
a proto starostka navrhla následující usnesení:
2/3/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar ve výši 2000Kč pro Farní Charitu Dvůr Králové nad Labem.
PRO 5
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
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Obecnímu úřadu byla doručena žádost Unicefu o poskytnutí příspěvku na distribuci hygienických balíčků
s dětskými rouškami potřebným dětem. Tato pomoc se zastupitelstvu zdá neadresná, a proto této žádosti vyhověno
nebude.

4. Žádost o vyjmutí pozemků 1352, 1353, 1354 z nezastavitelného území
Obecnímu úřadu byla doručena žádost pana Jaroslava Vaněčka mladšího o vyjmutí pozemků v jeho vlastnictví
z nezastavěného území. Při poslední aktualizaci zastavěného území zůstal malý pás nezastavitelného území mezi
potokem a tratí na konci Borovničky, směrem k Mostku. Cituji žádost: Zdvořile tedy žádám o zařazení mezi
pozemky zastavitelné (s ohledem na jejich zemědělský charakter) stavbami pro účel využití a to jednoduchými
dřevostavbami pro skladování zemědělské techniky, dočasného skladování zemědělských produktů a přístřeší pro
úkryt pracovníků při nepřízni počasí na uvedených nemovitostech.
Protože jsou pozemky odděleny od ostatního území vodotečí, nelze se bez uvedených staveb na pozemcích obejít a
obhospodařování pozemků je bez nich ztíženo, nebo i znemožněno – vodní tok leží , mimo jiných, na p.p.č. 1329/4
v k.ú. Borovnička. Z druhé strany vede železniční trať s náspem. Přístup na mé pozemky je tedy možný pouze
s využitím pozemků jiných vlastníků a je značně ztížen, zejména v době zvýšených srážek je takřka znemožněn.
Obracím se tedy na Vás s touto žádostí o změnu plánovaného využití území a úpravu územního plánu ve výše
uvedeném duchu.
Zastupitelstvo se seznámilo s polohou pozemků, tyto pozemky jsou naprosto nevhodné k výstavbě nemovitostí
k trvalému bydlení či rekreaci, ale je žádoucí, aby byly obhospodařovány, proto se zastupitelstvo rozhodlo vyhovět
žádosti a pořádat odbor Územního plánování o aktualizaci zastavěného území.
Proto starostka navrhla následující usnesení
3/3/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje vyjmutí pozemků 1352,1353,1354 z nezastavitelného území a pověřuje starostku
jednáním s Odborem Územního plánování ve Dvoře Králové nad Labem.
PRO 5
PROTI 0
Zdržel se 0

5/ Závěrečný účet obce za rok 2019
Návrh závěrečného účtu roku 2019 a Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Borovnička za rok 2019 byly
zveřejněny dne 12.5.2020 na el. úřední desce a současně byla informace zveřejněna na úřední desce u obecního
úřadu. Dne 7.5.2020 bylo Krajským úřadem Královehradeckého kraje provedeno přezkoumání hospodaření obce
za rok 2019. Kontrolovány byly bankovní výpisy, veškeré smlouvy, faktury, plnění rozpočtu, rozpočtová opatření,
vedení účetnictví, zápisy zastupitelstev, včetně usnesení. Kontrolou nebyly zjištěny chyby ani nedostatky dle § 10
odst,. 4, písm a/ zákona 420/2004 Sb. Zastupitelé měli možnost se s dokumenty seznámit a jelikož nebyly žádné
námitky, rovnou starostka navrhla usnesení:
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Usnesení 4/3/2020
Zastupitelstvo obce schválilo Závěrečný účet spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání obce Borovnička za
kalendářní rok 2019 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad
PRO 5
PROTI 0
Zdržel se 0
Účetní závěrka roku 2019
Účetní uzávěrka je sestavena ke dni 31.12.2019, zároveň s protokolem o schválení účetní závěrky za rok 2019
v souladu s § 18, odst.1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a §3 vyhlášky 410/2009 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Nedílnou součástí jsou přílohy Rozvaha,
Výkaz zisků a ztrát, Inventarizační zpráva, Výkaz FIN a příloha – to vše k 31.12.2019.
Bude proveden převod z účtu 431 MD na účet 432 D 511 178,56 Kč.
Usnesení 5/3/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje roční závěrku sestavenou ke dni 31.12.2019 v souladu s § 18, odst.1 zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví a §3 vyhlášky 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 563/1991
Sb. ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvo obce schvaluje převod výsledku hospodaření z účtu 431 MD na
účet 432 D 511 178,56 Kč.
PRO 5
PROTI 0
Zdržel se 0

6/ Informace o dotacích
Nové pracovní místo pro obec Borovnička
Jak jste si už asi na stránkách a úřední desce všimli, podařilo se nám získat od Ministerstva práce a sociálních věcí
se spolufinancováním Evropské unie dotaci na vytvoření pracovního místa pro údržbu veřejné zeleně. Z projektu je
hrazeno po dobu 18 měsíců 95% mzdových nákladů na pracovníka a navíc i nepřímé náklady, které pokryjí nákup
pracovních pomůcek a jejich údržbu. Obec tímto ušetří 586 625Kč.
Cesta na Klimš
Obec tento rok požádala o dotaci z Dotačního fondu Královehradeckého kraje na opravu místní komunikace do
části obce Klebš. Nakonec nám byla schválena dotace v nižší výši, tedy v hodnotě 580 tisíc, dotace může být
nejvíce ve výši 49,95% nákladů na projekt. Obec tedy ze svého rozpočtu uvolní 600 tisíc korun a bude opraven
úsek cesty, na které finance vystačí. Cesta se strhne, podloží bude ze štěrkodrtě, asfaltového recyklátu, vrchní
vrstva bude spevněna asfaltovým nástřikem, bude upraven sklon komunikace, aby voda odtékala, a vyčištěny
odvodňovací kanály.
Altán na Santyblu
Finišujeme s vybudováním Lesního odpočívadla na Santyblu, na které jsme dostali dotaci 100% nákladů. Altán
s tabulí a košem snad toto místo zútulní, přitáhne k odpočinku cyklisty, místo bude udržováno a doufáme, že
nebude nadále lákat řidiče, kteří si ho často pletli s veřejným wc. V příštích dnech už se terén srovná, dobuduje se
štěrkové podloží a v příštích týdnech se altán usadí.
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Kompostéry
Od jedné z občanek obce jsme dostali podnět, zda naše obec nenakoupí na dotaci kompostéry pro domácnosti.
Prozkoumala jsem dotační podmínky a bohužel tato dotace je dělaná pro města či větší obce, nejnižší výše dotace
je stanovena na 500 tisíc Kč, což by znamenalo, že pro našich 190 obyvatel bychom nakoupili 400 kompostérů a
pokud by dostával každý občan 2ks, v některých domácnostech by se sešlo až 10 kompostérů. Což je samozřejmě
nesmysl a o dotaci ani žádat nebudeme.

Ostatní
Velkoobjemový kontejner
O víkendu 5.-7.června bude pod hřiště přistaven kontejner na velkoobjemový odpad, prosíme všechny, kdo tam
odpad povezou, aby se ho hned od začátku snažili rovnat do výšky, aby se prostor využil co nejlépe.
Akce
Prozatím byly kvůli koronavirové krizi zrušeny všechny akce, situace se postupně uklidňuje a tak věříme, že
budeme moci uspořádat místo Vítání léta alespoň Rozloučení s létem, které by bylo koncipováno jako odpoledne
pro děti a podvečerní posezení pro dospělé s muzikou.
Kontejnerové stání
Od občanů jsme dostali podnět, zda by nebylo možno vybudovat nějaké kryté stání pro kontejnery u Klempa.
Zastupitelstvo souhlasí s tím, že je to dobrý nápad, protože s návratem chalupářů některé týdny kontejnery
přetékají a nepořádek je roztaháván divokými zvířaty po celém prostoru křižovatky. Najdeme co nejefektivnější
řešení (jak pro uživatele, tak pro popeláře) a budeme investovat do výstavby stání se zástěnami, aby prostor
zůstával čistý.

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 4.3.2020
1/3/2020
Zastupitelstvo obce Borovnička souhlasí, že správní území obce Borovnička je v územní působnosti MAS
Královédvorsko, z. s. na období 2021-2027.
PRO 5
PROTI 0
Zdržel se 0
SCHVÁLENO
2/3/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar ve výši 2000Kč pro Farní Charitu Dvůr Králové nad Labem.
PRO 5
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
SCHVÁLENO
3/3/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje vyjmutí pozemků 1352,1353,1354 z nezastavitelného území a pověřuje starostku
jednáním s Odborem Územního plánování ve Dvoře Králové nad Labem.
PRO 5
PROTI 0
Zdržel se 0
SCHVÁLENO
4/3/2020
Zastupitelstvo obce schválilo Závěrečný účet spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání obce Borovnička za
kalendářní rok 2019 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad
PRO 5
PROTI 0
Zdržel se 0
SCHVÁLENO
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5/3/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje roční závěrku sestavenou ke dni 31.12.2019 v souladu s § 18, odst.1 zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví a §3 vyhlášky 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 563/1991
Sb. ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvo obce schvaluje převod výsledku hospodaření z účtu 431 MD na
účet 432 D 511 178,56 Kč.
PRO 5
PROTI 0
Zdržel se 0
SCHVÁLENO

V Borovničce 28.5.2020

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