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

ZÁPIS
o průběhu veřejného zasedání zastupitelstva
obce (dále také „ZO“) konaného dne 15.6.2022 od 18:00 hod. ve společenské místnosti
OÚ, čp 93
Starostka zahájila třetí veřejné zasedání zastupitelstva obce v roce 2022 a přivítala přítomné zastupitelky,
zastupitele a přítomné spoluobčany. Konstatovala, že zastupitelstvo obce je v počtu pěti (5) členů. Předem se
omluvil pan Trejbal. Svolání zasedání bylo zveřejněno na úřední desce včetně elektronické (www.borovnicka.eu)
od 3.6.2022.
Přítomni -

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

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

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

Finance obce
Závěrečný účet obce a Účetní závěrka za rok 2021
Směna části pozemku 1274/2 za část pozemku 977/1 a přeložení cesty
Představení studie Vybudování obecní nádrže, možnosti dotací
Zadávací dokumentace na Rekonstrukci veřejného osvětlení
Schválení investic do oprav cest pro rok 2022 - přidaný bod jednání
Info, diskuze, ostatní

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
Fio Veřejná sbírka
souhrn všech finančních prostředků

6.023,- Kč
5.701.146,66 Kč
364.177,26 Kč
86 515,55 Kč
6.157.862,47Kč
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Rozpočtové opatření č. 4/2022
Starostka předložila zastupitelstvu rozpočtová opatření 4. V příjmové i nákladové části byly učiněny změny pouze
v jednotlivých položkách. (došlo k navýšení příjmů kvůli vyrovnávacímu příspěvku od kraje a navýšení výdajů na
práci v lese, místní správu a příspěvek na charitu). Změny v příjmech a ve výdajích proběhly v souladu se
schváleným rozpočtem na rok 2022.

Přítomní zastupitelé berou na vědomí

2. Závěrečný účet obce a Účetní závěrka za rok 2021
Návrh závěrečného účtu roku 2021 a Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Borovnička za rok 2021 byly
zveřejněny dne 19.5.2022 na el. úřední desce a současně byla informace zveřejněna na úřední desce u obecního
úřadu. Dne 19.1.2022 bylo Krajským úřadem Královehradeckého kraje provedeno přezkoumání hospodaření obce
za rok 2021. 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 navrhuji usnesení:
Usnesení 1/3/2022
Zastupitelstvo obce schválilo Závěrečný účet spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání obce Borovnička za
kalendářní rok 2021 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad
PRO 5
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
Účetní závěrka roku 2021
Účetní uzávěrka je sestavena ke dni 31.12.2021, zároveň s protokolem o schválení účetní závěrky za rok 2021
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 31.12.2021.
Bude proveden převod z účtu 431 MD na účet 432 D 979 581,48Kč. Myslím, že je to výborná bilance, když
uvážíme, kolik investic se minulý rok realizovalo (topení na obecním úřadě, tepelné čerpadlo na hasičárně, cesta na
Klimš, stání na kontejnery, pomník, studie vodovodu…)
Usnesení 2/3/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje roční závěrku sestavenou ke dni 31.12.2021 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 979 581,48 Kč.
PRO 5
PROTI 0
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ZDRŽEL SE

0

3. Směna části pozemku 1274/2 za část pozemku 977/1 a přeložení cesty
Na obecní úřad byly dodány finální podklady pro přeložení cesty u RD paní Dvořákové, který je ve výstavbě.
Směna pozemků byla předběžně schválena usnesením 8/3/2019. Dnešní cesta, která vede kolem domu bude na
náklady investorky přeložena a vyjmuta z pozemku 977/1. Bude vybudována cesta pro pěší a kola, která u lesa
zpátky naváže na původní pěšinu. Vjezd bude zpevněný investorskou. Celková výměra směněných pozemků bude
cca 451m. Investorka provede na své náklady geometrické zaměření, na jehož základě dojde ke směně.
Zastupitelstvo se seznámilo s podklady, a proto navrhuji usnesení
Usnesení 3/3/2022
Zastupitelstvo vydává souhlasné stanovisko s projektem na přeložení komunikace u RD paní Dvořákové. Souhlasí
s navrhovaným řešením a směnou pozemků.
PRO 5
PROTI 0
Zdržel se 0

4. Představení studie Vybudování obecní nádrže, možnosti dotací
Firmou Axiom engineering nám byla zdarma vypracována studie na vybudování obecní nádrže na obecním
pozemku p.č. 118/1. Nádrž by měla výrazně přispět ke zvýšení biodiverzity v lokalitě, k zadržení vody v krajině a
v neposlední řadě by mohla sloužit i jako rezervoár vody pro hasiče. Celkové náklady dle studie by dosáhly
přibližně 900 tisíc korun. Při čerpání dotace od SFŽP ve výši 85% by byla celková investice obce přibližně 135
tisíc. Výzva SFŽP je sice plánována až na příští rok, ale pokud bychom se pro vybudování nádrže rozhodli,
projektová část zabere přibližně rok (všechna potřebná razítka apod.). Je tedy na místě uvažovat, zda již teď
necháme zpracovat projektovou dokumentaci a veškerá povolení, aby byl projekt připraven na podání žádosti o
dotaci. Vypracování dokumentace, které zahrnuje průzkum současného stavu, zaměření, sondy, výzkum
sedimentu, optimalizace charakteristik pro žádost SFŽP, vyhotovení projektové dokumentace a koordinace
s Agenturou ochranu přírody a krajiny, je 74.000 Kč bez DPH a je následně uplatnitelná do dotace.
Zastupitelé vyjádřili souhlas s vybudováním nádrže a zkulturněním nevyužitého pozemku, proto starostka navrhla
usnesení
Usnesení 4/3/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje vypracování projektové dokumentace na Vybudování vodní nádrže na pozemku p.č.
118/1 firmou Axiom v hodnotě 74.000Kč + DPH.
PRO 5
PROTI 0
ZDRŽEL SE

0
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5. Zadávací dokumentace na Rekonstrukci veřejného osvětlení
Starostka předložila zastupitelstvu obce Zadávací dokumentaci k Rekonstrukci veřejného osvětlení v obci
Borovnička. Vypracováním a výzvou bylo pověřeno Sdružení místních samospráv, aby byly zajištěny veškeré
náležitosti zadávání veřejných zakázek v takovém rozsahu. Rekonstrukce veřejného osvětlení je přímo závislé na
rekonstrukci NN, která by podle posledních informací měla započít po prázdninách.
Usnesení 5/3/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje Zadávací dokumentaci na Rekonstrukci veřejného osvětlení.
PRO 5
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0

6. Schválení investic do oprav cest pro rok 2022 - přidaný bod jednání
V červenci by měla započít rekonstrukce dalších úseků účelových komunikací v obci. I když jsme obdrželi nabídky
od VH stavu a Silnice Cajk, stále jsou nejlevnější firma Silnice Slovák, se kterými navíc již máme dobré
zkušenosti. Na letošní rok jsou v plánu opravy úseků Obecní úřad a parkoviště v hodnotě 171 412,5 Kč + DPH a
cesta „k Volfům“ s opravou strmého nájezdu na silnici v hodnotě 74 670 Kč + DPH. Je možné, že seženeme
asfaltový recykláž ze započaté rekonstrukce silnice u Doubravice a pak by ceny mohla být i nižší, ale tato možnost
zatím není jistá. Proto zatím navrhuji usnesení
6/3/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje investici do rekonstrukce účelových komunikací, na které byly vyhrazeny prostředky
v již schváleném rozpočtu v celkové výši 246 082,5 Kč + DPH.
PRO 5
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0

7. Info, diskuze, ostatní
Akce:
Letní slavnost 23.7.2022 – nejen že všechny zveme na akci pořádanou na hřišti, kde by mělo být umělocko
řemeslné odpoledne a zábavné odpoledne pro děti, ale chtěla bych Vás i poprosit o součinnost při shánění
sponzorských darů ;-)

Další náměty do diskuze již nebyly, a proto starostka poděkovala všem přítomným a ukončila
zasedání v čase 18:30.
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Přehled usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Borovnička konaného 20.4.2022
Usnesení 1/3/2022
Zastupitelstvo obce schválilo Závěrečný účet spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání obce Borovnička za
kalendářní rok 2021 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad
PRO 6
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
SCHVÁLENO BEZ VÝHRAD
Usnesení 2/3/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje roční závěrku sestavenou ke dni 31.12.2021 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 979 581,48 Kč.
PRO 6
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
SCHVÁLENO
Usnesení 3/3/2022
Zastupitelstvo vydává souhlasné stanovisko s projektem na přeložení komunikace u RD paní Dvořákové. Souhlasí
s navrhovaným řešením a směnou pozemků.
PRO 0
PROTI 6
ZDRŽEL SE 0
SCHVÁLENO
Usnesení 4/3/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje vypracování projektové dokumentace na Vybudování vodní nádrže na pozemku p.č.
118/1 firmou Axiom v hodnotě 74.000Kč + DPH.
PRO 6
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
SCHVÁLENO
Usnesení 5/3/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje Zadávací dokumentaci na Rekonstrukci veřejného osvětlení.
PRO 6
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
SCHVÁLENO
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6/3/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje investici do rekonstrukce účelových komunikací, na které byly vyhrazeny prostředky
v již schváleném rozpočtu v celkové výši 246 082,5 Kč + DPH.
PRO 6
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
SCHVÁLENO

V Borovničce 16.6.2022

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