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Ve ejné zasedání zastupitelstva  
obce Borovnice 7/2013 ze dne 12. prosince 2013 

 

Informace o konání sch ze: 
Místo konání: Borovnice – spole enská místnost SDH 
Termín: 12. 12. 2013 od 18 hod.  

ast: 9 zastupitel  a 11 ob an  
Nep ítomen: všichni zastupitelé p ítomni 
Zasedání ídil: So a Rojková, starostka obce 
Zapisoval: Petr Kotera  
Ov ovatelé zápisu: Martin Kaplan, Miloslav Jireš 
 

Program jednání: 
1) Rozpo et Obce Borovnice na rok 2014 
2) Úprava rozpo tu na rok 2013 . 4 
3) Žádost o poskytnutí finan ní podpory z KHK na úroky z úv ru 
4) Kupní smlouva s p. Michalem Papá kem ze Sko enic o prodeji parcely 
5) Dodatek ke smlouv  s M stem Kostelec nad Orlicí o zajišt ní a poskytování pe ovatelské služby 
6) Smlouva s p. Marií Bedná ovou z P estavlk a p. Janou ehákovou z Lupenice o odkup pozemku 
7) Smlouva s p. Kinským z Kostelce nad Orlicí o sm nu pozemku u OV P estavlky 
8) Provozní ád splaškové kanalizace a OV Obce Borovnice 
9) Smlouva o odvád ní odpadních vod do OV Obce Borovnice 
10) Cena sto ného za odvád ní odpadních vod do OV Obce Borovnice 
11) Smlouva s M stem Kostelec nad Orlicí o poskytování regionálních knihovnických služeb 
12) Zm na dopravce u nákupní linky do Chocn  
13) Žádost p. Marcely Huškové z P estavlk o koupi obecního pozemku 
14) Obecn  závazná vyhláška . 1/2013 zrušující OZV . 2/2007 
15) Obecn  závazná vyhláška . 2/2013 o poplatku za odpady 
16) Diskuse 
 

Zápis z jednání: 
V úvodu ve ejného zasedání byla nejprve konstatována ú ast len  zastupitelstva a ve ejné zasedání 
bylo ozna eno jako usnášeníschopné. Poté byl ur en zapisovatel a ov ovatelé zápisu (viz výše).  

Starostka obce všem p ítomným p ednesla souhrn usnesení z minulého ve ejného zasedání a 
zastupitelé byli vyzváni k podání p ípadných námitek proti zápisu z minulého zasedání, ehož žádný 
ze zastupitel  nevyužil. 

Poté byl p ednesen program jednání, který byl spolu s pozvánkou zve ejn n na ú edních deskách 
obce ode dne 4.12.2013. Tento program starostka obce So a Rojková ješt  doplnila o nový bod, který 
byl  za azen  jako  bod  .13  a  týká  se  žádosti  p.  Huškové  z  P estavlk  o  koupi  obecního  pozemku.  
Místostarosta obce Petr Kotera ješt  podal další dva dopl ující body, týkající se pot ebných zm n 
obecn  závazných vyhlášek, které byly za azeny na konec p ed diskusi jako body . 14 a 15. Všichni 

ítomní s programem jednání souhlasili a nikdo nepožadoval dopln ní programu o další bod.  
 

Hlasování: PRO – 9 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0  
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1) Rozpo et Obce Borovnice na rok 2014 
Starostka obce seznámila p ítomné s návrhem rozpo tu Obce Borovnice na rok 2014, jehož základní 
parametry byly zve ejn ny na ú edních deskách od 27.11.2013 a podrobný rozpo et je kdykoli v dob  

edních hodin k dispozici v ú adovn  obce. Rozpo et byl navržen jako vyrovnaný ve výši 3.901.900,- 
 s  tím,  že  výdajová  ást  je  rozd lena  na  výdaje  ve  výši  3.520.900,-  K  +  splátky  úv  ve  výši  

381.000,- K , což se dohromady rovná p íjmové ásti rozpo tu. Zastupitelé byli s rozpo tem 
seznámeni na pracovních sch zkách. Zastupitel Petr Kotera pouze upozornil, že dle zákona . 
106/1999 Sb. o svobodném p ístupu k informacím obec musí na internetových stránkách zve ej ovat 
sv j rozpo et stejn  podrobný, jako dle vyjád ení auditu musel obsahovat záv re ný ú et za 

edchozí roky výkaz Fin 2-12. Rozpo et na následující rok by m l být (na základ  zákona . 106/1999 
Sb.  a  p ílohy  1  vyhlášky  .  442/2006 Sb.)  zve ejn n  po  položkách.  Starostka  obce  k  tomu uvedla,  že  
schválený rozpo et bude na internetu zve ejn n takto podrobn . Zastupitelé rozpo et schválili. 
 

Hlasování: PRO – 9 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0 
Usnesení: Zastupitelstvo obce Borovnice schvaluje rozpo et Obce Borovnice na rok 2014 jako 

vyrovnaný ve výši 3.901.900,- K . 

2) Úprava rozpo tu Obce Borovnice na rok 2013 .4 
Zastupitelstvu byla p edložena k odsouhlasení 4. zm na rozpo tu na rok 2013. P íjmová ást byla 
navýšena celkem o 208.000,- K , kdy nejv tší navýšení bylo u položek dan  z p idané hodnoty 
(180.000,- K ) a dan  z p íjmu fyzických osob (165.000,- K ) a k menšímu navýšení došlo u dan  
z p íjmu právnických osob a nekapitálových p íjm , p emž na druhou stranu došlo ke snížení p íjm  
u prodeje pozemk  (o 170.000,- K ). Výdaje byly oproti tomu navýšeny pouze o 4.800,- K , jelikož 
došlo ke snížení výdaj  u neinvesti ního p ísp vku DSO Brodec na radary (o 100.000,- K ), výdaj  na 
rozhlas (o 50.000,- K ), ve ejnou zele  a elektrickou energii (po 10.000,- K ), p emž na druhou 
stranu byly výdaje navýšeny o opravu kanalizace v Borovnici, OV P estavlky a související geodetické 
práce (70.000,- K  + 23.000,- K  + 13.000,- K ), p ípojky vody (21.000,- K ) a další drobn jší výdaje za 
volby, dodavatelské služby, dopravní zrcadla a opravy budov. Zastupitelé úpravu rozpo tu schválili. 
 

Hlasování: PRO – 9 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0 
Usnesení: Zastupitelstvo obce Borovnice schvaluje zm nu . 4 upraveného rozpo tu Obce 

Borovnice na rok 2013. 

3) Žádost o poskytnutí finan ní podpory z KHK na úroky z úv ru 
Zastupitelstvu byla p edložena k odsouhlasení žádost o poskytnutí finan ní podpory z dota ního 
programu Královéhradeckého kraje v rámci programu „Snížení zadluženosti obcí a DSO“ na projekt 
„Úroky z úv ru na Technickou infrastrukturu v Rájci“ pro rok 2014. Celkové náklady ro ní splátky 
úv iní cca 60 tis. K  a dotace má init max. 50 % z této ástky). Stejn  jako každou možnost 
snížení náklad  obce tuto žádost zastupitelé schválili. 
 

Hlasování: PRO – 9 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0 
Usnesení: Zastupitelstvo obce Borovnice schvaluje žádost Obce Borovnice o poskytnutí finan ní 

podpory z dota ního programu Královéhradeckého kraje v rámci programu „Snížení 
zadluženosti obcí a DSO“ na projekt „Úroky z úv ru na Technickou infrastrukturu 
v Rájci“ pro rok 2014. 

4) Kupní smlouva s p. Michalem Papá kem ze Sko enic o prodeji parcely 
Starostka obce p edložila ke schválení kupní smlouvu s p. Michalem Papá kem ze Sko enic p. 25, 
zpracovanou zprost edkovatelem realitní kancelá í M&M reality holding a.s., týkající se prodeje 
pozemku parc.  .  126/47  v  k.ú.  Rájec  (nová  stavební  zóna)  o  celkové  vým e 1.324  m2. Prodej bude 
uskute n za zastupitelstvem stanovenou prodejní cenu 230,- K /m2 v celkové výši 304.520,- K . 



Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 7/2013 ze dne 12.12.2013  Strana 3/7 

 

Kupující se dle smlouvy zavazuje do 3 let od p evodu na tomto pozemku postavit a zkolaudovat 
rodinný d m. Zastupitelé uvítali zájem o dlouho nabízenou parcelu a smlouvu schválili. 
 

Hlasování: PRO – 9 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0 
Usnesení: Zastupitelstvo obce Borovnice schvaluje kupní smlouvu s p. Michalem Papá kem ze 

Sko enic  p.  25  a  zprost edkovatelem  M&M  reality  holding  a.s.,  I  247  87  768,  o  
prodeji pozemku parc. . 126/47 v k.ú. Rájec o celkové vým e 1.324 m2 za celkovou 
ástku 304.520,- K . 

5) Dodatek ke smlouv  o zajišt ní a poskytování pe ovatelské služby 
sto Kostelec nad Orlicí žádá zastupitelstvo Obce Borovnice o schválení dodatku . 1 ke smlouv  o 

zajišt ní a poskytování pe ovatelské služby pro ob any obce Borovnice a o p id lování byt  v domech 
s pe ovatelskou službou v Kostelci nad Orlicí ob an m obce Borovnice. 
Dodatek smlouvy se týká zm ny plateb za poskytování pe ovatelské služby spo ívající v tom, že 
pokud ob an Borovnice, kterému byl p id len byt v dom  s pe ovatelskou službou v Kostelci n.Orl., 
provede zm nu svého trvalé bydlišt  do Kostelce nad Orlicí, nebude Obec Borovnice nadále muset 
hradit poplatky za tyto služby pro své ob any a bude hradit pouze dohodnutou jednorázovou ástku 

i p id lení bytu ob anovi ve výši 16.000,- K . Tento dodatek má nabýt ú innosti 1.1.2014 a 
zastupitelé jej jako pro obec výhodný schválili. 
 

Hlasování: PRO – 9 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0 
Usnesení: Zastupitelstvo obce Borovnice schvaluje dodatek . 1 ke smlouv  s M stem Kostelec 

nad Orlicí o zajišt ní a poskytování pe ovatelské služby pro ob any obce Borovnice a 
o p id lování byt  v domech s pe ovatelskou službou v Kostelci nad Orlicí ob an m 
obce Borovnice. 

6) Smlouva s p. Marií Bedná ovou a p. Janou ehákovou o odkup pozemku 
Na základ  odsouhlasení žádosti (na minulém ve ejném zasedání) byla p ipravena kupní smlouva s p. 
Marií Bedná ovou z P estavlk p. 24 a p. Janou ehákovou z Lupenice p. 94 o odkupu jejich pozemku 
.parc.st. 109 v kat. území Rájec o vým e 226 m2 za cenu dle provedeného odhadu v celkové výši 

4.520,- K . Jedná se o pozemky pod vodárnou v P estavlkách. Zastupitelé smlouvu odsouhlasili. 
 

Hlasování: PRO – 9 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0 
Usnesení: Zastupitelstvo obce Borovnice schvaluje kupní smlouvu s p. Marií Bedná ovou z P e- 

stavlk a p. Janou ehákovou z Lupenice o odkupu pozemku .parc.st. 109 v kat. úze- 
mí Rájec o vým e 226 m2 do majetku Obce Borovnice za odhadní cenu 4.520,- K . 

7) Smlouva s p. Kinským z Kostelce n.Orl. o sm  pozemk  u OV P estavlky 
Starostka obce dále p edložila zastupitelstvu k odsouhlasení smlouvu s p. František Kinským 
z Kostelce nad Orlicí p. 266, týkající se sm ny pozemk  p. Kinského . 199/7 o vým e 54 m2 a p. . 
146 o vým e 27 m2 v k.ú. Rájec za ást pozemku v majetku Obce Borovnice p. . 200/4 o vým e 81 
m2 taktéž v k.ú. Rájec. Jedná se o pozemky okolo OV P estavlky. Smlouva byla odsouhlasena. 
 

Hlasování: PRO – 9 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0 
Usnesení: Zastupitelstvo obce Borovnice schvaluje smlouvu s p. Františkem Kinským z Kostelce 

n.Orl. o sm  pozemk  p. Kinského . 199/7 o vým e 54 m2 a p. . 146 o vým. 27 m2 
za ást pozemku v majetku Obce Borovnice p. . 200/4 o vým. 81 m2, vše v k.ú. Rájec. 

8) Provozní ád splaškové kanalizace a OV Obce Borovnice 
Starostka obce p edložila zastupitelstvu k odsouhlasení Provozní ád splaškové kanalizace a OV 
Obce Borovnice, zpracovaný pov eným zástupcem ve v cech provozních p. Radkem Bulí em. 
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Provozní ád stanovuje b žné provozní podmínky a p ípustné množství a složení látek obsažených 
v odpadních vodách tak, aby istírna odpadních vod byla schopna tento odpad zpracovat a nebyla 
znehodnocena látkami, které do odpadních vod nepat í. Toto je pro zachování funk nosti nové OV 
pot eba a zastupitelé proto tento provozní ád odsouhlasili. 
 

Hlasování: PRO – 9 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0 
Usnesení: Zastupitelstvo obce Borovnice schvaluje Provozní ád splaškové kanalizace a OV 

Obce Borovnice. 

9) Smlouva o odvád ní odpadních vod do OV Obce Borovnice 
Zastupitelstvu obce byl dále p edložen návrh smlouvy o odvád ní odpadních vod, která má být 
uzav ena mezi Obcí Borovnice jako majitelem a provozovatelem OV a všemi odb rateli této služby, 
napojenými na kanalizaci a OV. Ve smlouvách je krom  b žných ustanovení stanoven také zp sob 
fakturace a plateb. 
 

Hlasování: PRO – 9 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0 
Usnesení: Zastupitelstvo obce Borovnice schvaluje smlouvu o odvád ní odpadních vod do OV 

mezi Obcí Borovnice a jednotlivými odb rateli této služby. 

10) Cena sto ného za odvád ní odpadních vod do OV Obce Borovnice 
Krom  provozního ádu splaškové kanalizace a OV byla p. Bulí em zpracována také kalkulace 

edpokládaných náklad  na provoz, z níž byla stanovena výše sto ného tak, aby pokryla náklady a 
návratnost investice byla splacena do 20 let. Výše sto ného byla stanovena sou inem odebraného 
množství vody dle vodom ru a odhadu v p edložené kalkulaci ve výši 28,50 K . Odhad náklad  se ale 

že lišit a v pr hu roku se m že zm nit jak sm rem nahoru, tak samoz ejm  v p ípad  nižších 
náklad  sm rem dol . Dle vyjád ení p. Bulí e obec v této oblasti nepodniká a nem že na této služb  
vyd lávat, bude pouze rozú továvat skute  vynaložené náklady t m, kte í tuto službu využívají.  
 

Hlasování: PRO – 9 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0 
Usnesení: Zastupitelstvo obce Borovnice schvaluje výši sto ného za odvád ní odpadních vod do 

OV Obce Borovnice sou inem odebraného množství vody dle vodom ru a odhadu 
v p edložené kalkulaci ve výši 28,50 K . 

11) Smlouva s M stem Kostelec n.Orl. o poskytování knihovnických služeb 
sto Kostelec nad Orlicí prost ednictvím své M stské knihovny p edložilo zastupitelstvu Obce 

Borovnice smlouvu o poskytování regionálních knihovnických služeb, týkající se dodávání vým nného 
fondu knih, bezplatného poradenství a vzd lávání obecních knihovník  nebo pomoc p i revizi i 
aktualizaci knihovních fond  a zavád ní informa ních technologií. Tyto služby byly dosud hrazeny 
z p ísp vk  Královéhradeckého kraje, nyní budou zpoplatn ny jednorázovým ro ním poplatkem 
1.000,- K  za obec a rok. 
 

Hlasování: PRO – 9 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0 
Usnesení: Zastupitelstvo obce Borovnice schvaluje smlouvu s M stem Kostelec nad Orlicí o 

poskytování regionálních knihovnických služeb. 

12) Zm na dopravce u nákupní linky do Chocn  
Starostka obce p ednesla návrh na zm nu dopravce u nákupní linky do Chocn . Dopravu by mohl 
nov  zajiš ovat p. Žampach ze Sko enic, který by mohl každý tvrtek od 9. hod. svážet ob any 
z  Borovnice,  P estavlk  a  Rájce  do  Chocn  mikrobusem  pro  8  lidí  (+  idi e)  pouze  za  7,-  K  /  km  a  
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ekání 100,- K  / hod. V sou asnosti obec vydává cca 50 tis. K  za p istavení autobusu firmy Audis, u 
kterého si poté zájemci stejn  musí zaplatit jízdné. Sou asnou situaci zastupitelka Pavlína Witczaková 
ozna ila za neudržitelnou, zatímco zastupitelka Marie Kaplanová naopak trvala na zachování stávají- 
cího stavu, jelikož uvedený mikrobus by nesta il pro všechny zájemce. Padly návrhy na do asné 
zavedení této nové dopravy na zkoušku, což p. Kaplanová ozna ila v zimním období za špatné a 
navrhla tuto zkoušku provést až na ja e, jelikož v zim  tuto službu lidé využívají nejvíce. Z dlouhé 
diskuse nakonec vyplynuly t i navrhované varianty – 1. zachování stávajícího stavu stále, 2. zm na 
dopravce ihned, nebo kompromisní varianta 3. prozatím zachovat stávající stav a od dubna vyzkoušet 
možnost tohoto nového dopravce. Nakonec bylo hlasováno bu  pro zachování nebo pro zm nu 
dopravce. Zastupitelé nakonec zm nu v tuto chvíli neodsouhlasili, jelikož v tšina hlasovala zatím pro 
zachování stávajícího dopravce s tím, že se k tomuto problému vrátíme p i jarních zasedáních. 
 

Hlasování PRO ZM NU dopravce: 
 PRO – 3 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0 
Hlasování PRO ZACHOVÁNÍ dopravce: 
 PRO – 4 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 2 (M. Jireš a P. Kotera pro odložení) 

13) Žádost p. Marcely Huškové z P estavlk o koupi obecního pozemku 
Paní Mgr. Marcela Hušková z P estavlk p. 12 p edložila zastupitelstvu žádost o odkoupení obecních 
zbytkových  pozemk  v  k.ú.  Rájec  p. .  353/3  o  vým e  6  m2 a 354/3 o vým e 9,2 m2, z d vodu 
využívání a obhospoda ování tohoto pozemku a jeho scelení s parcelou . 300/1, které je vlastníkem. 
Zastupitelé souhlasí s odprodejem t chto pozemk  v celkové vým e 15,2 m2 za odhadní cenu. 
 

Hlasování: PRO – 9 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0 
Usnesení: Zastupitelstvo obce Borovnice schvaluje žádost p. Marcely Huškové z P estavlk p. 12 

o  odkoupení  obecních  pozemk  v  k.ú.  Rájec  p. .  353/3  o  vým e  6  m2 a  354/3  o  
vým e 9,2 m2 za stanovenou odhadní cenu. 

14) Obecn  závazná vyhláška . 1/2013 o poplatku za odpady 
Místostarosta obce požádal zastupitelstvo obce o odsouhlasení obecn  závazné vyhlášky . 1/2013 o 
místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra o- 
vání komunálních odpad . Výše poplatku z stává nadále v nezm né výši 500,- K  za poplatníka 
ro , pouze je dle zákona nutné doložit skute né náklady za p edcházející rok (nyní 2012). Jedná se 
tedy spíše o administrativní v c, kterou bylo nutné odsouhlasit, aby byla vyhláška v roce 2014 platná. 
 

Hlasování: PRO – 9 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0 
Usnesení: Zastupitelstvo obce Borovnice schvaluje Obecn  závaznou vyhlášku . 1/2013 o 

místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využí- 
vání a odstra ování komunálních odpad . 

15) Obecn  závazná vyhláška . 2/2013 zrušující OZV . 2/2007 
Místostarosta obce dále p edložil zastupitelstvu k odsouhlasení obecn  závaznou vyhlášku . 2/2013, 
kterou se ruší obecn  závazná vyhláška . 2/2007 o místních poplatcích. D vodem k p ijetí této 
vyhlášky je to, že dva z t chto poplatk  (za odpady a za psy) již eší nové samostatné vyhlášky a zbylé 
dva poplatky se obec rozhodla již nevybírat, jelikož nap . poplatek ze vstupného není již kde vybírat a 
spolk m p i po ádání venkovních akcí byl poplatek po celou dobu promíjen. 
 

Hlasování: PRO – 9 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0 
Usnesení: Zastupitelstvo obce Borovnice schvaluje Obecn  závaznou vyhlášku . 2/2013, kterou 

se ruší obecn  závazná vyhláška . 2/2007 o místních poplatcích. 
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16) Diskuse 
a) pan Plachecký z Borovnice – vym ení p íjezdové cesty a p ípojka elekt iny 
Pan Roman Plachecký podal zastupitelstvu své vysv tlení stavu ohledn  žádosti a vym ení pozemku 
pro jeho p íjezdovou cestu. Ohradil se proti tvrzení, že byl p ítomen p i vym ování pozemku a uvedl, 
že v tuto dobu byl prokazateln  v zam stnání. Vid l sice jindy na míst  zem e, ale tehdy pouze 
hledali n jaké záchytné body a k vym ování nedošlo. Vyty ené kolíky nalezl podle jeho vyjád ení až 
jiný den po p íchodu z práce. Pokud se týká elektrické p ípojky, rozhodnutí bylo provedeno již 
minulým zastupitelstvem a obec byla ú astníkem ízení. Vše je v rozhodnutí MÚ Kostelec nad Orlicí, 
které bylo doru eno Obci Borovnice a dalším ú astník m ve ejnou vyhláškou a Obec Borovnice proti 
tomuto rozhodnutí nem la výhrady. Rozhodnutí i další dokumenty p. Plachecký na míst  p edložil. 
Zastupitelé tuto v c znovu projednají p i své následující sch zce. 

b) paní Jirešová z Borovnice – havarijní stav kanálu v Borovnici 
Paní Jirešová upozornila na havarijní stav kanálu v Borovnici, jehož oprava byla na minulém zasedání 
odsunuta na jaro. Zastupitel Petr Kotera vysv tlil, že nebyla odsunuta na jaro proto, že by nebyla 
uznána pot eba opravy, ale jelikož byla p edložena na všechny opravy pouze jedna cenová nabídka a 
nebyly osloveny žádné další firmy, což v  dob  existence zákona . 137/2006 Sb. o ve ejných zakáz- 
kách je hodn  problematické. Zastupitel Petr Kotera upozornil na to, že obce (jako kterýkoli jiný sub- 
jekt ve ejné správy) mají povinnost používat profil zadavatele, kde se zve ej ují zakázky, a nap . 

sto Kostelec nad Orlicí má v profilu mnoho zakázek (v etn  oprav chodník ), zatímco naše obec jej 
má úpln  prázdný, p estože neustále zadává opravy chodník  apod. Paní Jirešová uvedla, že nejde 
tolik o peníze, jako o to, aby se nikomu nic nestalo a že kanál je skute  ve velmi špatném stavu. 

c) pan Koleš z P estavlk – kanál v P estavlkách je také t eba opravit 
Pan  Tomáš  Koleš  upozornil,  že  i  v  P estavlkách  by  bylo  t eba  opravit  kanál  u  rozcestí  sm rem  od  
bytovky do postranních uli ek. Bylo odpov zeno, že oprava kanálu v Borovnici, která byla p esunuta 
na jaro, bude realizována zárove  s kontrolou a p ípadnou opravou všech kanál  ve všech ástech 
obce Borovnice, tedy i v Rájci a P estavlkách. 

d) pan Koleš z P estavlk – pozvánky na jednání o OV P estavlky 
Pan Tomáš Koleš dále p ednesl svou výhradu k pozdnímu roznesení pozvánek na jednání s p. Bulí em 
ohledn OV P estavlky. Starostka obce odpov la, že to bylo svoláno na poslední chvíli – ve tvrtek 
bylo jednání zastupitelstva, v pátek p. Bulí  ješt  nedal termín tohoto jednání a termín byl p. Bulí em 
stanoven až v pond lí, kdy byla pozvánka na úterní sch zku ihned roznesena. 

e) zastupitel Martin Kaplan – kdo poslal p. Hlavá ka na silnici ke Lhotám? 
Zastupitel Martin Kaplan z Rájce se dotázal starostky obce, kdo poslal obecního zam stnance p. 
Hlavá ka uklízet silnici ke Lhotám u Potštejna. Starostka obce odpov la, že ho poslala uklidit 
popadané v tve ze silnice na Lhoty, jelikož to bylo nebezpe né a Správa a údržba silnic nebyla v tu 
chvíli schopna to zajistit. Silnice sice není v našem majetku, ale je v našem katastru a rad ji nechala 
zam stnance to uklidit, než se stane n jaká nehoda. S tím mnoho zastupitel  vyjád ilo souhlas. 
 
 
 

Na záv r starostka obce všem p ítomným pod kovala a poté zasedání ukon ila. 

íští ve ejné zasedání by se m lo konat v obvyklém termínu, a to ve tvrtek 27. února v místní ásti 
estavlky. V p ípad  pot eby m že být svoláno mimo ádné zasedání d íve. Pozvánka bude v as 

vyv šena na ú edních deskách obce. 

 



 

Usnesení  
z ve ejného zasedání zastupitelstva obce Borovnice  

.7/2013 ze dne 12. prosince 2013 
Zastupitelstvo obce Borovnice na ve ejném zasedání projednalo jednotlivé body programu s tímto 
výsledkem: 
 
Zastupitelstvo obce Borovnice schvaluje: 

• rozpo et Obce Borovnice na rok 2014 jako vyrovnaný ve výši 3.901.900,- K  
• zm nu . 4 upraveného rozpo tu Obce Borovnice na rok 2013 
• žádost Obce Borovnice o poskytnutí finan ní podpory z dota ního programu Královéhradec- 

kého kraje v rámci programu „Snížení zadluženosti obcí a DSO“ na projekt „Úroky z úv ru na 
Technickou infrastrukturu v Rájci“ pro rok 2014 

• kupní  smlouvu  s  p.  Michalem  Papá kem  ze  Sko enic  p.  25  a  zprost edkovatelem  M&M  
reality holding a.s., I  247 87 768, o prodeji pozemku parc. . 126/47 v k.ú. Rájec o celkové 
vým e 1.324 m2 za celkovou ástku 304.520,- K  

• dodatek . 1 ke smlouv  s M stem Kostelec nad Orlicí o zajišt ní a poskytování pe ovatelské 
služby pro ob any obce Borovnice a o p id lování byt  v domech s pe ovatelskou službou 
v Kostelci nad Orlicí ob an m obce Borovnice 

• kupní smlouvu s p. Marií Bedná ovou z P estavlk a p. Janou ehákovou z Lupenice o odkupu 
pozemku .parc.st.  109  v  kat.  území  Rájec  o  vým e 226 m2 do  majetku  Obce  Borovnice  za  
odhadní cenu 4.520,- K  

• smlouvu s  p.  Františkem Kinským z  Kostelce  n.Orl.  o  sm  pozemk  p.  Kinského .  199/7  o  
vým e  54  m2 a  p. .  146  o  vým e 27  m2 za ást pozemku v majetku Obce Borovnice p. . 
200/4 o vým e 81 m2, vše v k.ú. Rájec 

• Provozní ád splaškové kanalizace a OV Obce Borovnice 
• smlouvu o odvád ní odpadních vod do OV mezi Obcí Borovnice a odb rateli této služby 
• výši sto ného za odvád ní odpadních vod do OV Obce Borovnice sou inem odebraného 

množství vody dle vodom ru a odhadu v p edložené kalkulaci ve výši 28,50 K  
• smlouvu s M stem Kostelec nad Orlicí o poskytování regionálních knihovnických služeb 
• žádost p. Marcely Huškové z P estavlk p. 12 o odkoupení obecních pozemk  v k.ú. Rájec p. . 

353/3 o vým e 6 m2 a 354/3 o vým e 9,2 m2 za stanovenou odhadní cenu 
• Obecn  závaznou vyhlášku . 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, 

sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad  
• Obecn  závaznou vyhlášku . 2/2013, kterou se ruší obecn  závazná vyhláška . 2/2007 o 

místních poplatcích 

Zastupitelstvo obce Borovnice pov uje: 
• starostku obce p. So u Rojkovou uzav ením smluv schválených na základ  tohoto jednání 

zastupitelstva a p ípravou smluv ke schváleným žádostem 
 
 

Dne 15. prosince 2013 
 
 

 
 
 ________________________________ ________________________________ 
 Miloslav Jireš, ov ovatel Martin Kaplan, ov ovatel 
 
 
 
 ________________________________  ________________________________ 
 Petr Kotera, zapisovatel, místostarosta So a Rojková, starostka obce 
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