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

ZÁPIS
o průběhu veřejného zasedání zastupitelstva
obce (dále také „ZO“) konaného dne 20.4.2022 od 18:00 hod. ve společenské místnosti
OÚ, čp 93
Starostka zahájila druhé veřejné zasedání zastupitelstva obce v roce 2022 a přivítala přítomné zastupitelky,
zastupitele a přítomné spoluobčany. Konstatovala, že zastupitelstvo obce je v počtu šesti (6) členů. Svolání
zasedání bylo zveřejněno na úřední desce včetně elektronické (www.borovnicka.eu) od 12.4.2022.
Přítomni -

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

- občané a hosté : dle listiny přítomných (1)
Ověřovatelkami zápisu byly pověřeny paní Švejdová a paní Valentová. Zapisovatelkou p. Krátká.

Hlavní body pořadu jednání :

1. Finance obce
2. Žádost o poskytnutí příspěvku na výstavbu ČOV u čp 78
3. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku Oblastní Charita
4. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku Linka bezpečí
5. Investice do nového stání na kontejnery na tříděný odpad
6. Projednání nové obecně závazné vyhlášky – daň z nemovitostí
7. Investice do rekonstrukce elektrifikace kostela z veřejné sbírky
8. Vstup obce do Paktu starostů a primátorů v oblasti energetiky
9. Investice do solárního svítidla a nabíječky elektrokol u KD
10.Investice do opravy podlah v kanceláři OÚ
11.Info, diskuze, ostatní
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
Fio Veřejná sbírka
souhrn všech finančních prostředků

37.693,- Kč
4.866.080,32 Kč
391.995 Kč
89. 661,55 Kč
5.385.429,87 Kč

Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č. 1,2,3/2022
Starostka předložila zastupitelstvu rozpočtová opatření 1,2,3, V příjmové i nákladové části byly učiněny
změny pouze v jednotlivých položkách. (v prvním došlo k navýšení příjmů kvůli poslednímu doplatku dotace na
Petra z minulého roku, a navýšení předpokládaných příjmů na veřejnou sbírku, ve druhém došlo k navýšení příjmů
za prodej dřeva a ve výdajích na daň z příjmů právnických osob, kterou jako obec neplatíme, nicméně ji musíme
rozpočtovanou na příjmech i výdajích, ve třetím pak došlo k navýšení výdajů za práci v lese). Změny v příjmech a
ve výdajích proběhly v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2022.
Starostka přítomné zastupitele informovala, že došlo k technické opravě v rozpočtu - přepisu položky 1341 poplatky odpady na 1345

Přítomní zastupitelé berou na vědomí
2. Žádost o poskytnutí příspěvku na výstavbu ČOV u čp 78
Dne 23.3.2022 byla na obecní úřad doručena žádost pana Cermana o příspěvek na vybudování ČOV u jejich
nemovitosti čp 78. , na základě usnesení 2/2/2014 o poskytování příspěvku z rozpočtu obce. Pan Cerman připojil
veškeré náležitosti (povolení, ohlášení, faktury) a nic nebrání vyplacení příspěvku. Proto starostka rovnou navrhla
usnesení:
1/2/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje vyplacení finančního příspěvku panu Cermanovi v plné výši 50.000Kč na výstavbu
domovní čistírny odpadních vod.
PRO 6
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0

3. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku Oblastní Charita
Jako tradičně nás i tento rok oslovila Oblastní charita ze Dvora Králového s žádostí o příspěvek na provoz
Občanské poradny ve Dvoře, která poskytuje sociální poradenství v oblasti finanční problematiky, bydlení či
rodinných vztahů. Jelikož tuto službu využívají i naši občané a tradičně jim na provoz přispíváme, navrhla
zastupitelstvu podpořit Oblastní charitu darem ve výši 3.000Kč. 6ádné námitky. Starostka proto navrhla následující
usnesení:
Stránka 2 z 8

Usnesení 2/2/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí daru ve výši 3.000Kč Oblastní charitě Dvůr Králové na činnost Občanské
poradny ve Dvoře Králové a pověřuje starostku obce podepsáním darovací smlouvy.
PRO 6
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0

4. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku Linka bezpečí
Dne 10.3.2022 byla doručena žádost o podporu Linky bezpečí, která poukazuje na nárůst psychických problémů u
dětí a žádá finanční příspěvek 2000 Kč, aby i nadále mohli pomáhat těm, kteří to nejvíc potřebují.
Zastupitelé se v diskuzi shodli, že je pro ně důležitější podpora místní organizace, s přímým dopadem na naše
obyvatele.
Usnesení 3/2/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí daru ve výši 2.000Kč Lince bezpečí, z.s.
PRO 0
PROTI 6
ZDRŽEL SE 0

5. Investice do nového stání na kontejnery na tříděný odpad
Tento rok bychom chtěli trochu zkulturnit prostor před KD, proto jsme se rozhodli přesunout kontejnery na tříděný
odpad na obecní pozemek před čp 47, kde bude vybudováno podobné ohraničené stání na kontejnery jako je na
křižovatce u Klempa. Tím se uvolní prostor pro parkování před obchodem a hospodou. Starostka zadala cenové
poptávky, cenovou nabídku dodali pan Soukup a pan Křeček. Obě cenové nabídky byly předloženy. Levnější
cenová nabídka přišla od pana Soukupa, který už navíc má zkušenosti, jelikož budoval stání u Klempa. Cena za
vybudování je 107 940 Kč + DPH.
Starostka navrhla následující usnesení
4/2/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje investici do vybudování nového stání pro kontejnery na tříděný odpad firmou
PointNet.cz, v hodnotě 107 940 Kč + DPH.
PRO 6
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
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6. Projednání nové obecně závazné vyhlášky – daň z nemovitostí
Přišel podnět z Ministerstva vnitra, které kontrolovalo OZV ohledně koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti
všech obcí, že naše vyhláška z roku 1994 je již nedůvodná, protože stanovovala koeficient 0,6, který se již
neaplikuje. Vyhláška je navíc vydána v přenesené působnosti a proto je nutno ji nařízením zrušit. Proto starostka
navrhuje následující usnesení:
5/2/2022
Zastupitelstvo obce Borovnička vydává toto nařízení: Zrušuje obecně závaznou vyhlášku vydanou v přenesené
působnosti ze 26.1.1994.
PRO 6
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
Otevírá se tím otázka, zda připravit novou vyhlášku o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti. Je to
jediná daň, která v plné výši, tak jak je vybrána, jde do rozpočtu obce přímo. Roční příjmy z této daně se pohybují
kolem 200.000 Kč. V naší obci je stále koeficient nejnižší, tedy 1. Zastupitelé navrhují podívat se na koeficienty
v okolních obcích a debatu otevřít na dalším jednání

7. Investice do rekonstrukce elektrifikace kostela z veřejné sbírky
Na účtu veřejné sbírky se i po opravě schodišť znovu nasbíraly prostředky na další opravy v kostele. Jelikož žádný
dotační titul nezahrnuje opravu či rekonstrukci elektriky, zaměřili jsme se na toto téma. Je nutno roztahat nové
vodiče, instalovat nový rozvaděč. Pomoc nám nabídl pan Bažant z Bílé Třemešné, jeden z nadšenců ze Střemchy,
vypracoval nám nabídku, která je ve výši 45 tisíc. Samozřejmě nelze náklady vyčíslit přesně, jelikož není jisté, že
vodiče půjdou protáhnout stávajícími trubkami a že bude např. možné renovovat staré, krásné vypínače.
Proto starostka navrhuje schválit použití prostředků ve výši 55.000 Kč z veřejné sbírky.
Navrhuji usnesení
6/2/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje použití prostředků z veřejné sbírky na rekonstrukci elektriky v kostele, ve výši max
55.000 Kč.
PRO 6
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0

8. Vstup obce do Paktu starostů a primátorů v oblasti energetiky
V souvislosti s aktuální situací v oblasti energetiky by MAS Královedvorsko ráda obcím pomohla a aktivně se
zapojila do tvorby energetických plánů obcí. Ty jsou základem pro budoucí možnost čerpání finančních prostředků
na energetické úspory, které bychom v naší obcí realizovali. Oslovili předběžně energetické poradce, kteří by nám
v území pomohli zpracovat tzv. SECAP - akční energetický plán na našem území.
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Prvním krokem je vstup obce do tzv. Paktu starostů a primátorů. Pro tvorbu velmi finančně náročného SECAP by
MAS chtěla využít dotační titul z národních zdrojů. Byli by administrátorem, proto by to pro obec bylo velmi
výhodné se připojit, z energetického plánu pak nevyplývají pro obec žádná závazné podmínky pro splnění, je to
spíš přistoupení k vizi, že se zapojíme do snahy snižovat emise, připravovat se na nepříznivé klimatické změny a
bojovat s energetickou chudobou.
Usnesení 7/2/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje přistoupení obce Borovnička k Paktu starostů a primátorů k Zintenzivnění opatření
pro spravedlivější a klimaticky neutrální Evropu a pověřuje starostku obce podepsat iniciativu jako člen skupiny
MAS Královedvorsko.
PRO 6
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0

9. Investice do solárního svítidla a nabíječky elektrokol u KD
Jelikož hospoda v letních měsících úspěšně funguje, bylo by vhodné zrealizovat světlo na terásce, po kterém už od
minulého roku volají....napadlo nás to udělat ekologicky s přidanou hodnotou, jelikož se nám moc líbí myšlenka
solárních nabíječek na elektrokola, které instalují po celých Jeseníkách. Starostka osloviladistributory a nakonec tu
byl obchodní zástupce z JD Rozhlasy, které tyto solární nabíječky realizují. Základní solární nabíječka, která má
svítidlo, wifi, držák telefonu a USB, kompresor a držák na kolo vyjde na 65 tisíc + DPH. Zastupitelé
s ekologickým řešením s přidanou hodnotou souhlasili a starostka proto navrhla následující usnesení
Usnesení 8/2/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje investici do pořízení solárního svítidla s nabíječkou elektrokol na prostranství terasy
místní hospody.
PRO
6
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0

10. Investice do opravy podlah v kanceláři OÚ
Po loňské potopě je stále ještě obecní úřad v dost neutěšené podobě, bohužel je to způsobeno postupným
vysycháním, které v zimních měsících bylo velmi pozvolné. Od pojištovny jsme dostali vyplaceno 115.000 Kč na
opravu škod. Pan Kozák tu byl zaměřit podlahu, cena s DPH je 64 340 Kč při předpokladu, že vše půjde dobře,
doporučil také strhnutí lina, aby beton vysychal, takže jsem tu teď na drolícím se betonu a budu nejméně do
července, jelikož dle jeho měření vlhkosti to dříve položit nebude dobré. Na strop pak přijdou nejnižší možné
sádrokartony, jelikož oškrábání na rákosový strop a nahození by vyšlo ještě dráž. Máme tu cenovou nabídku od
pana Machka na podhledy do kanceláře a archivu, kde jsou stropy poškozeny nejvíce. Cena je 29.760 Kč + DPH.
Veškeré práce by se tedy realizovaly v průběhu července, kdy bude chod úřadu omezen, jelikož se bude muset celá
kancelář i archiv vystěhovat.
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Usnesení 9/2/2022:
Zastupitelstvo obce schvaluje investici do podlahy na obecním úřadě ve výši 64 340 Kč včetně DPH a podhledů na
obecním úřadě ve výši 29.760 Kč + DPH.
PRO 6
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0

11. Info, diskuze, ostatní
Akce
Starostka všechny pozvala na nadcházející víkendové akce
23.4. - brigáda na čarodějnice – od 9 h na hřišti, bude připraveno občerstvení a polévka
30.4. čarodějnice – od 18 h, občerstvení zajistí místní hospoda, k dispozici budou zdarma buřty, masky vítány
7.5. koncert smyčcového kvarteta v kostele – ve spolupráci s Nadací Via bude před koncertem připraveno
občerstvení a povídání o historii kostela či plánovaných opravách
Rekonstrukce vedení Nízkého napětí
po několika letech sbírání podpisů, stavebním povolení a plánování se konečně ČEZ Distribuci podařilo vysoutěžit
realizaci rekonstrukce nízkého napětí. Na předběžné schůzce mě firma informovala, že by před létem měla
rekonstrukce začít, v první fázi budou stavět nové vedení a staré bude zůstávat na místě, nemusíme se bát, že
bychom byli vystaveni dlouhým či častým odstávkám. Všichni budou ještě o začátku prací informováni písemně
přímo firmou, v dopise pak budou uvedeny i kontakty pro dotazy či připomínky. Rekonstrukce by měla být hotová
do září roku 2023. My jako obec teď budeme muset vysoutěžit zhotovitele rekonstrukce veřejného osvětlení, je tam
hned několik problémů, ale snad se nám to podaří brzy rozklíčovat. Bohužel teď jsou dotační tituly vypsány tak
nešťastně, že administrace žádosti, posudky úspor a světelnosti by nás vyšly na víc peněz, než bychom pak dostali.
Budeme tak muset rekonstrukci veřejného osvětlení pro další generace hradit z rozpočtu obce, kde naštěstí máme
dost velkou finanční rezervu.
Svoz nebezpečného odpadu
Tento rok proběhne v sobotu 21.5. v obvyklých časech a zastávkách, info jsou na úředních deskách.
Velkoobjemový kontejner je pak objednán na nějaký víkend na začátku června, přesný termín bude ještě
upřesněn, bude umístěn zase točně u Klempa a bude otevřen jen pod dohledem. Chtěla bych poprosit
dobrovolníky, aby se hlásili a mohli jsme se tam prostřídat.

Další náměty do diskuze již nebyly, a proto starostka poděkovala všem přítomným a ukončila
zasedání v čase 18:53.
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Přehled usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Borovnička konaného 20.4.2022
1/2/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje vyplacení finančního příspěvku panu Cermanovi v plné výši 50.000Kč na výstavbu
domovní čistírny odpadních vod.
PRO 6
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
SCHVÁLENO
Usnesení 2/2/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí daru ve výši 3.000Kč Oblastní charitě Dvůr Králové na činnost Občanské
poradny ve Dvoře Králové a pověřuje starostku obce podepsáním darovací smlouvy.
PRO 6
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
SCHVÁLENO
Usnesení 3/2/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí daru ve výši 2.000Kč Lince bezpečí, z.s.
PRO 0
PROTI 6
ZDRŽEL SE 0
NESCHVÁLENO
4/2/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje investici do vybudování nového stání pro kontejnery na tříděný odpad firmou
PointNet.cz, v hodnotě 107 940 Kč + DPH.
PRO 6
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
SCHVÁLENO
5/2/2022
Zastupitelstvo obce Borovnička vydává toto nařízení: Zrušuje obecně závaznou vyhlášku vydanou v přenesené
působnosti ze 26.1.1994.
PRO 6
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
SCHVÁLENO
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6/2/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje použití prostředků z veřejné sbírky na rekonstrukci elektriky v kostele, ve výši max
55.000 Kč.
PRO 6
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
SCHVÁLENO
Usnesení 7/2/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje přistoupení obce Borovnička k Paktu starostů a primátorů k Zintenzivnění opatření
pro spravedlivější a klimaticky neutrální Evropu a pověřuje starostku obce podepsat iniciativu jako člen skupiny
MAS Královedvorsko.
PRO 6
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
SCHVÁLENO
Usnesení 8/2/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje investici do pořízení solárního svítidla s nabíječkou elektrokol na prostranství terasy
místní hospody.
PRO 6
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
SCHVÁLENO
Usnesení 9/2/2022:
Zastupitelstvo obce schvaluje investici do podlahy na obecním úřadě ve výši 64 340 Kč včetně DPH a podhledů na
obecním úřadě ve výši 29.760 Kč + DPH.
PRO 6
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
SCHVÁLENO
V Borovničce 22.4.2022

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