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

ZÁPIS
o průběhu veřejného zasedání zastupitelstva
obce (dále také „ZO“) konaného dne 16.12.2020 od 19:00 hod. na OÚ, čp 93
Starostka zahájila páté veřejné zasedání zastupitelstva obce v roce 2020 a přivítala přítomné zastupitelky,
zastupitele a přítomné spoluobčany. Konstatovala, že zastupitelstvo obce je v plném počtu šesti členů. Svolání
zasedání bylo zveřejněno na úřední desce včetně elektronické (www.borovnicka.eu) od 7.12.2020.
Přítomni -

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

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

Hlavní body pořadu jednání :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Finance obce, rozpočtová opatření
Nový řád veřejného pohřebiště
Žádost obce o bezúplatný převod 1/32 čp. 203 od ÚZSVM
Žádost o povolení instalace dopravního zrcadla u čp. 17
Opatření obecné povahy – Vymezení zastavěného území
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na ČOV u čp. 28
Rozpočet obce na rok 2021
Strategický dokument obce Borovnička 2021-2027
Ostatní a 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

3.904,- Kč
4.198.437,11 Kč
1.487.941,46Kč
5.690.282,57 Kč

Rozpočtové opatření 7,8,9,10,11,12/2020
Starostka předložila zastupitelstvu obce rozpočtová opatření č. 7-11/2020. Rozpočtová opatření se bohužel
nahromadila kvůli zrušenému zasedání. V příjmové i nákladové části byly učiněny změny pouze v jednotlivých
položkách. Změně v příjmech a ve výdajích proběhly v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2020.
Přítomní zastupitelé berou na vědomí
Rozpočtové opatření 12/2020
Rozpočtové opatření 12/2020 slouží pro co největší narovnání příjmů i výdajů dle skutečného čerpání v roce 2020.
Celkově se příjmy navýšily o 453.200,- oproti plánovaným. Výdaje se snížily o 571.100,- oproti plánovaným.
Zastupitelstvo obce se s podklady seznámilo, a proto starostka rovnou navrhla usnesení
1/5/2020
Zastupitelstvo obce podle § 84 odst. 2, písm. b), zákona 128/2000 Sb., o obcích schvaluje návrh rozpočtového
opatření č.12/2020 ve výši příjmů +453.200,-Kč a výši výdajů -571.000,-Kč
PRO 6
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
Upuštění od vymáhání
Co se financí ještě týče, bylo nám předauditem již poněkolikáté doporučeno, abychom přistoupili k upuštění od
vymáhání některých nedobytných pohledávek. Jedná se hlavně o neuhrazené nájemné, vodné a stočné, které zbylo
po bývalé nájemkyni restaurace, paní Lehké, která je bohužel dlouhodobě nedohledatelná, platební výměry se vrací
nedoručené a i policie ji u nás hledala, kvůli jiným pohledávkám a nemůžou se jí dopátrat. Jedná se o 2000,- na
nájemném a 1215,- na vodném a stočném. Možnost upuštění od vymáhání jsme se zastupiteli probrali, a proto
starostka navrhla rovnou usnesení
2/5/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje upuštění od vymáhání nedobytné pohledávky paní Terezy Lehké v souhrnné výši
3215 Kč.
PRO 6
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
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2. Nový řád veřejného pohřebiště
Na základě novelizace zákona 256/2001 Sb. o pohřebnictví ve znění pozdějších předpisů, je obec jako
provozovatel veřejného pohřebiště povinna aktualizovat Řád veřejného pohřebiště. Byl tedy vyhotoven nový řád a
zastupitelé ho v elektronické podobě dostali k prostudování. Jelikož nebyly žádné námitky, navrhla starostka
rovnou usnesení
3/5/2020
Zastupitelstvo obce Borovnička ve smyslu § 84 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších
předpisů schválilo Řád veřejného pohřebiště.
PRO 6
PROTI 0
Zdržel se 0

3. Žádost obce o bezúplatný převod 1/32 čp. 203 od ÚZSVM
Obec Borovnička je aktuálně většinovým vlastníkem nemovitosti čp 203 (vlastní 23/32). Již dlouhodobě se obec
Borovnička snaží získat celý objekt do svého vlastnictví, aby mohla objekt, který je v demoličním stavu a je
místem vzniku černých skládek, zbourat. 1/32 je teď ve vlastnictví státu a po telefonní dohodě s Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových může obec podat žádost o bezúplatný převod a ÚZSVM nám možná
poskytne i součinnost při dohledání ostatních majitelů. Starostka navrhla následující usnesení
4/5/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod podílu 1/32 na stavbě č.p. 203 v katastru obce
Borovnička a pověřuje starostku jednáním s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.
PRO 6
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0

4. Žádost o povolení instalace dopravního zrcadla u čp. 17
Dne 1.11.2020 byla na obecní úřad doručena žádost o instalaci dopravního zrcadla na výjezd od nemovitosti čp 17.
Pozemek, na který by se zrcadlo umístilo, je soukromý, obec už situaci projednala s majiteli pozemku a ti dali
souhlas s umístěním zrcadla na jejich pozemek. Výjezd na hlavní komunikaci je nepřehledný a nebezpečný,
zastupitelstvo se se situací seznámilo a souhlasí s umístěním dopravního zrcadla ke zvýšení bezpečnosti provozu.
Proto starostka navrhla následující usnesení:
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5/5/2020
Zastupitelstvo obce souhlasí s umístěním dopravního zrcadla pro zvýšení bezpečnosti výjezdu od nemovitosti čp
17 a pověřuje starostku podáním žádosti o stanovení úpravy provozu na pozemních komunikacích na Městský úřad
Dvůr Králové nad Labem, odbor dopravy a silničního hospodářství.
PRO 6
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0

5. Opatření obecné povahy – Vymezení zastavěného území
V květnu tohoto roku obec Borovnička na základě usnesení 3/3/2020 požádala o aktualizaci vymezení zastavěného
území odbor Územního plánování Městského úřadu ve Dvoře Králové. Odbor územního plánování připravil nové
vymezení zastavěného území, které bylo oznámeno Veřejnou vyhláškou a řádně zveřejněno na úředních deskách.
Proti veřejné vyhlášce nebyly žádné připomínky či námitky, a proto můžeme přistoupit k vydání Opatření obecné
povahy – Vymezení zastavěného území obce Borovnička. Zastupitelstvo se se zněním Opatření i grafickým
znázorněním situace seznámilo a proto starostka navrhla usnesení:
6/5/2020
Zastupitelstvo obce Borovnička vydává podle § 171-174 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších přepisů
(správní řád) a dle § 6 odst. 6 písmeno a) za použití § 58, § 59 a § 60 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších přepisů opatření obecné povahy – vymezení zastavěného
území obce Borovnička.
PRO 6
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0

6. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na ČOV u čp. 28
Dne 30.11.2020 byla na úřad doručena žádost o poskytnutí finančního příspěvku na výstavbu domovní ČOV od
paní Martiny Vega, na základě usnesení 2/2/2014 o poskytování příspěvku z rozpočtu obce. Paní Vega připojila
veškeré náležitosti (povolení, kolaudaci, faktury) a nic nebrání vyplacení příspěvku. Proto rovnou navrhuji
usnesení:
7/5/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje vyplacení finančního příspěvku paní Martině Vega v plné výši 50.000Kč na
výstavbu domovní čistírny odpadních vod.
PRO 6
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
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7. Rozpočet obce na rok 2021
Starostka informovala přítomné, že Návrh rozpočtu obce na rok 2021 byl zveřejněn na úřední desce OÚ včetně
elektronické (www.borovnicka.eu) od 9.11.2020. Podklady pro prostudování a případně připomínkování obdrželo
ZO elektronickou poštou.

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BOROVNIČKA NA ROK 2021 - REKAPITULACE
2021
v tis
R E K A P I T U L A C E ( v tis.Kč )
PŘÍJMY

třída 1
třída 2
třída 3
třída 4

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
Příjmy celkem

VÝDAJE

třída 5
třída 6

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem

SALDO

Rozdíl PŘÍJMY - VÝDAJE

2 603,50
333,78
0,00
461,40

3 398,68
4 094,50
627,00

4 721,50
-1 322,82

VYROVNÁNÍ SALDA
FINANCOVÁNÍ

8115

Změna stavu prostředků na bank.účtech

-1 322,82

Plánované investice: oprava cesty na Klimš (již v roce 2020 získala obec na tuto opravu dotaci z kraje, realizace
proběhne na jaře, hned jak počasí dovolí), nutná výměna kotlů v obou obecních bytech, realizace stání na
kontejnery u Klempa, dokončení opravy sousoší sv. Křtitele (dotace MZE), pomník padlým v I. světové válce
(dotace Ministerstvo obrany)
K datu konání veřejného zasedání nebyly podány podněty ani připomínky a starostka v rámci otevřené rozpravy
přítomné s navrhovaným rozpočtem, jeho příjmové a výdajové části pro schválení dle paragrafového znění,
seznámila.
Podrobný návrh rozpočtu byl a je k nahlédnutí na úřední desce i v elektronické podobě.
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Návrh usnesení č. 8/5/2020
Zastupitelstvo obce podle § 84 odst. 2, písm. b), zákona 128/2000 Sb., o obcích schvaluje návrh rozpočtu obce na
rok 2021 dle odvětví činnosti paragrafového znění ve výši příjmů 3.398.680,-Kč ve výši výdajů 4.721.500 -Kč
jako schodkový. Financování ve výši 1.322.820,-Kč bude kryto z přebytků z minulých let.
PRO 6
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0

8. Strategický dokument obce Borovnička 2021-2027
V průběhu letošního podzimu byl vypracován Strategický dokument obce Borovnička. Je to důležitý nástroj pro
management obce, pro plánování investic a zároveň nutnou podmínkou pro získávání některých dotací. Pandemie
nám nedovolila udělat veřejné setkání s občany, a proto bylo šetření realizováno formou dotazníků. Podrobné
vyhodnocení dotazníků bude přílohou strategického dokumentu obce a je zde k nahlédnutí stejně jako samotný
dokument. Zastupitelé dostali dokument k prostudování elektronickou formou, a jelikož nebyly žádné námitky
navrhla starostka rovnou usnesení:
9/5/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje Strategický dokument obce Borovnička na roky 2021-2027.
PRO 6
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
Dotazy od občanů
Pan Perun se dotazoval na podmínky získání příspěvku na ČOV
Odpověď: přihlášení v obci k trvalému pobytu, povolení a kolaudace, předložení faktur pro výpočet výše
příspěvku, příspěvek je ve výši max 50 tisíc, max 90% výdajů
Dotaz:Zda se s aktualizací řádu veřejného pohřebiště budou měnit poplatky za hrobové místo
Odpověď: Ne, poplatek zůstává ve stejné výši
Pan Kadečka nabídl obci součinnost při pořádání koncertů v kostele, jelikož dcera studuje na konzervatoři a rádi by
nám pomohli realizovat koncerty. Dotazoval se na vyhodnocení dotazníků v otázce bezpečnosti silničního provozu
a instalaci radarů, v blízkosti jejich domu. O této záležitosti bude zastupitelstvo nadále jednat a snažit se vymyslet
nejlepší způsob, jak řidiče na vjezdu do obce usměrnit. Prozatím zkoumáme možnost nákupu sdíleného radaru.

Další náměty do diskuze již nebyly, a proto starostka poděkovala všem přítomným, popřála jim
klidné svátky a šťastné vkročení do nového roku a ukončila zasedání v čase 19:33
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Přehled usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Borovnička konaného 16.12.2020

1/5/2020
Zastupitelstvo obce podle § 84 odst. 2, písm. b), zákona 128/2000 Sb., o obcích schvaluje návrh
rozpočtového opatření č.12/2020 ve výši příjmů +453.200,-Kč a výši výdajů -571.000,-Kč
PRO 6
PROTI 0
Zdržel se 0
SCHVÁLENO

2/5/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje upuštění od vymáhání nedobytné pohledávky paní Terezy Lehké v
souhrnné výši 3215 Kč.
PRO 6
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
SCHVÁLENO

3/5/2020
Zastupitelstvo obce Borovnička ve smyslu § 84 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění
pozdějších předpisů schválilo Řád veřejného pohřebiště.
PRO 6
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
SCHVÁLENO

4/5/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod podílu 1/32 na stavbě č.p. 203
v katastru obce Borovnička a pověřuje starostku jednáním s Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových.
PRO 6
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
SCHVÁLENO
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5/5/2020
Zastupitelstvo obce souhlasí s umístěním dopravního zrcadla pro zvýšení bezpečnosti výjezdu od
nemovitosti čp 17 a pověřuje starostku podáním žádosti o stanovení úpravy provozu na pozemních
komunikacích na Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor dopravy a silničního
hospodářství.
PRO 6
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
SCHVÁLENO

6/5/2020
Zastupitelstvo obce Borovnička vydává podle § 171-174 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění
pozdějších přepisů (správní řád) a dle § 6 odst. 6 písmeno a) za použití § 58, § 59 a § 60 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších přepisů
opatření obecné povahy – vymezení zastavěného území obce Borovnička.
PRO 6
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
SCHVÁLENO

7/5/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje vyplacení finančního příspěvku paní Martině Vega v plné výši
50.000Kč na výstavbu domovní čistírny odpadních vod.
PRO 6
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
SCHVÁLENO

8/5/2020
Zastupitelstvo obce podle § 84 odst. 2, písm. b), zákona 128/2000 Sb., o obcích schvaluje návrh
rozpočtu obce na rok 2021 dle odvětví činnosti paragrafového znění ve výši příjmů 3.398.680,-Kč
ve výši výdajů 4.721.500 –Kč jako schodkový. Financování ve výši 1.322.820,-Kč bude kryto
z přebytků z minulých let.
PRO 6
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
SCHVÁLENO
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9/5/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje Strategický dokument obce Borovnička na roky 2021-2027.
PRO 6
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
SCHVÁLENO
V Borovničce 17.12.2020

……………………………………… ………………………………………………. …………………………………..
Ing. Petra Macáková
Jarmila Švejdová
Martina Valentová
(starostka obce)
(ověřovatelka zápisu)
(ověřovatelka zápisu)

Stránka 9 z 9

