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

ZÁPIS
o průběhu veřejného zasedání zastupitelstva
obce (dále také „ZO“) konaného dne 16.7.2021 od 18:00 hod.
v Krakonošově hospodě, čp 29
Starostka zahájila třetí veřejné zasedání zastupitelstva obce v roce 2021 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 8.7.2021.
Přítomni -

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

- občané a hosté : dle listiny přítomných (4)
Ověřovatelkami zápisu byly pověřeny paní Švejdová a paní Valentová. Zapisovatelkou p. Krátká.

Hlavní body pořadu jednání :

1.
2.
3.
4.
5.

Finance obce
Investice do výměny tepelných zdrojů – OÚ, bývalá hasičárna
Prodej pozemků 68/1 a 69
Směrnice pro nakládání s osobními údaji pro obec Borovnička
Informace, dotazy, diskuze

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

3.342 Kč
4.604.960,75 Kč
370.667,08 Kč
41.582,38 Kč
5.020.552,21 Kč
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RO 3/2021
Starostka předložila zastupitelstvu obce Rozpočtová opatření č. 3/2021. V příjmové i nákladové části byly učiněny
změny pouze v jednotlivých položkách. (přesun finančních prostředků na opravu cesty a v příjmech došlo
k navýšení oproti odhadu místních poplatků z rekreace). Změny v příjmech a ve výdajích proběhly v souladu se
schváleným rozpočtem na rok 2021.
RO 4/2021
V rozpočtovém opatření 4/2021 proběhly změny na straně příjmů kvůli odstartované veřejné sbírce, museli jsme
navýšit odhad přijatých finančních prostředků, ostatní změny jsou jen v jednotlivých položkách a jsou v souladu se
schváleným rozpočtem na rok 2021. Celkově se příjmy navýšily o 150 000 Kč oproti plánovaným. Výdaje se
nezměnily proti plánovaným. Zastupitelstvo obce se s podklady seznámilo, a proto rovnou navrhuji usnesení
Usnesení 1/3/2021
Zastupitelstvo obce podle § 84 odst. 2, písm. b), zákona 128/2000 Sb., o obcích schvaluje návrh rozpočtového
opatření č.4/2021 ve výši příjmů +150 000Kč a výši výdajů +0 Kč.
PRO 6
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0

2. Investice do výměny tepelných zdrojů
Letos končí možnost užívat kotle na obecním úřadě i v pronajímané bývalé hasičárně, která je v majetku obce. Oba
kotle tedy musí být vyměněny. Zastupitelstvo obce se na průběžné schůzi předběžně shodlo, že budou odstraněny
akumulační kamna v přízemí OÚ a budou nahrazeny radiátory, které budou napojeny na topný systém, který je pro
byt. Náklady na teplo se pak budou rozpočítávat. Původně zastupitelstvo uvažovalo o výměně obou kotlů za
tepelná čerpadla, u kterých nedochází ke spalování a bylo by to výhodou pro ovzduší v zimním období. Investice
by ovšem byla příliš vysoká na náš omezený rozpočet. Proto padl návrh, že pro OÚ se zatím pořídí kotel
s násypkou, který bude sloužit pro byt i OÚ a počká se, zda se v nejbližší době vyskytne nějaký dotační titul pro
zlepšení ekologie ve veřejných budovách. Na budově bývalé hasičárny se (pokud se schválí usnesení) instaluje
tepelné čerpadlo, které bude i s ohřevem vody, za podmínky, že se o 1000 Kč zvedne nájemné, aby se investice
částečně obci vrátila. Pokud by se usnesení neschválilo, vymění se kotel za kotel vyšší třídy, což bylo původně
rozpočtováno.
Ohledně rozvodů tepla v OÚ jsme oslovili několik firem, nejvýhodnější nabídku a zároveň dobré reference nabídl
pan Křeček. 9 radiátorů, veškerý materiál v mědi a montáž nabídl za cenu 142 719 Kč + DPH , celková investice je
tedy 172 689 s DPH. Tato částka nebyla původně v rozpočtu obce, a proto starostka navrhla usnesení:
2/3/2021
Zastupitelstvo obce Borovnička schvaluje investici do rozvodů topení na Obecním úřadě v celkové výši max
180.000Kč vč. DPH. Kotel s násypkou bude pořízen v rámci rozpočtované částky, v hodnotě 45.000 Kč, od pana
Ladislava Krebse.
PRO 6
PROTI 0
ZDRŽEL SE

0
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Ohledně výměny kotle na bývalé hasičárně. Oslovili jsme několik firem pro průzkum trhu. Jako nejvýhodnější a
hlavně s nejlepšími referencemi i z naší obce (tedy tepelné čerpadlo od švédské značky NIBE) se nám jeví nabídka
pana Hendrycha (AZTV s.r.o.), navíc je velkou výhodou servis v místě. Celková investice je 311.333 s DPH.
Tepelné čerpadlo s veškerým komfortem bude pořízeno pod podmínkou, že bude podepsán dodatek ke smlouvě a
nájemné bude zvýšeno o 1000 Kč. Pokud by se usnesení neschválilo, vymění se kotel za kotel vyšší třídy, což bylo
původně rozpočtováno a není potřeba ho schvalovat.
Návrhy, diskuze?
Navrhuji tedy usnesení
3/3/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje investici do tepelného čerpadla pro objekt čp 94 ve výši 311.333 vč. DPH za
podmínky podepsaného dodatku k nájemní smlouvě s dohodnutým zvýšením nájmu o 1000 Kč od 1.1.2022.
PRO 6
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0

3. Prodej pozemků 68/1 a 69
Dne 26.5.2021 byla na OÚ doručena žádost pana Peruna o odkup pozemků 68/1 a 69. Jedná se o pozemky, které
mají společnou hranici s parcelou vlastněnou žadatelem. Jedná se dohromady o 579 m2. Zastupitelstvo se
s umístěním pozemků seznámilo a proto rovnou navrhuji usnesení:
Usnesení 4/3/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků 68/1 a 69 a zveřejnění záměru o prodeji.
PRO 0
PROTI 6
ZDRŽEL SE 0

4. Směrnice pro nakládání s osobními údaji pro obec Borovnička
Sdružení místních samospráv, jímž jsme jako obec členem a které nám zajišťuje i pověřence pro GDPR, v tomto
roce provedlo rozsáhlou aktualizaci směrnice pro nakládání s osobními údaji. Směrnice stanovuje základní
organizační a technické opatření úřadu v oblasti ochrany osobních údajů. Správce (obec) jí dokládá plnění svých
povinností, které mu vyplývají z právních předpisů na ochranu osobních údajů. Zároveň se prostřednictvím jejího
textu zaměstnanci a další osoby seznamují s nastavenými pravidly pro práci s osobními údaji v organizaci, protože
obsahuje základní pravidla, které je nutné dodržovat při práci s osobními údaji. Dokument také definuje základní
pojmy a postupy v případě incidentu.
Zastupitelé si směrnici prostudovali a jelikož nebyly žádné námitky, navrhuji rovnou usnesení:
Usnesení 5/3/2021
Zastupitelstvo schvaluje nové znění Směrnice pro nakládání s obecními údaji pro obec Borovnička.
PRO 6
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
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5. Informace, dotazy a diskuze
Separace jedlých olejů
Bohužel svozová firma a její dceřiná společnost nedokáží svážet jednlé oleje přímo z domácností, jak bylo
původně přislíbeno. Proto je u obecního úřadu připravena speciální popelnice, kam můžete jedlé oleje ukládat
v PET flaškách, bezbarvých, o objemu max 2 litry.
Letní slavnost
Všichni jste srdečně zváni na Letní slavnost, která se bude konat na hřišti 31.7.2021. Začneme už odpoledne od 15
hodin, kdy bude připraveno spousta atrakcí pro děti i jejich rodiče, skákací hrad, rodeo být pro větší děti a rodiče,
jízda na koních, výtvarné dílničky, ukázky kovářské práce, malý dárek pro každé dítě. Občerstvení budou mít na
starosti místní hospodští, můžete se těšit nejen na pití, ale i na speciality z udírny a podobně. Celé odpoledne pak
můžete ochutnat čerstvě praženou kávu z místní pražírny. K večernímu veselí pak určitě přispěje s živou hudbou
pan Pacák. Jste všichni srdečně zváni, a pokud by někdo věděl o firmě, která by byla ochotna nám na akci přispět,
tak budeme rádi.

Dotazy od občanů
Další náměty do diskuze již nebyly, a proto starostka poděkovala všem přítomným a ukončila
zasedání v čase18:15

Stránka 4 z 6

Přehled usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Borovnička konaného 26.5.2021

Usnesení 1/3/2021
Zastupitelstvo obce podle § 84 odst. 2, písm. b), zákona 128/2000 Sb., o obcích schvaluje návrh rozpočtového
opatření č.4/2021 ve výši příjmů +150 000Kč a výši výdajů +0 Kč.
PRO 6
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
SCHVÁLENO

2/3/2021
Zastupitelstvo obce Borovnička schvaluje investici do rozvodů topení na Obecním úřadě v celkové výši max
180.000Kč vč. DPH. Kotel s násypkou bude pořízen v rámci rozpočtované částky, v hodnotě 45.000 Kč, od pana
Ladislava Krebse.
PRO 6
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
SCHVÁLENO

3/3/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje investici do tepelného čerpadla pro objekt čp 94 ve výši 311.333 vč. DPH za
podmínky podepsaného dodatku k nájemní smlouvě s dohodnutým zvýšením nájmu o 1000 Kč od 1.1.2022.
PRO 6
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
SCHVÁLENO

Usnesení 4/3/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků 68/1 a 69 a zveřejnění záměru o prodeji.
PRO 0
PROTI 6
ZDRŽEL SE 0
NESCHVÁLENO
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Usnesení 5/3/2021
Zastupitelstvo schvaluje nové znění Směrnice pro nakládání s obecními údaji pro obec Borovnička.
PRO 6
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
SCHVÁLENO

V Borovničce 19.7.2021

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