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Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 
5/2014 ze dne 12. ervna 2014 

 

 

Informace o konání sch ze: 
Místo konání: Borovnice – spole enská místnost SDH Borovnice 
Termín: 12. ervna 2014 od 18 hod. 

ast: 8 zastupitel  a 9 ob an  
Nep ítomen: Leoš Mat jus (omluven) 
Zasedání ídil: So a Rojková, starostka obce 
Zapisoval: Petr Kotera  
Ov ovatelé zápisu: Miloslav Jireš, Marie Kaplanová 
 
 

Program jednání: 
1) Stanovení zapisovatele a ov ovatel  zápisu 
2) Územní plán Borovnice 
3) Žádost o vým nu oken ve spole enské místnosti SDH Rájec  
4) Žádost o vým nu oken ve spole enské místnosti SDH P estavlky  
5) Návrh prací a cena I. etapy regenerace vodovodního vrtu P estavlky 
6) Nákup benzínové seka ky pro obec Borovnici 
7) Zm na rozpo tu Obce Borovnice na rok 2014 .1 
8) Kupní smlouva s p. Miloslavem Jirešem o prodeji obecních pozemk  
9) Žádosti o odkoupení obecních pozemk  u okál  v Borovnici 
10) Smluvní cena na prodej obecních pozemk  u bytovek a okál  v Borovnici 
11) 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. Starostka obce poté 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 a se zápisem souhlasí.  
 

Hlasování: PRO – 7 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0  
 
Starostka obce p ednesla úplný program jednání, který byl spolu s pozvánkou zve ejn n na ú edních 
deskách obce ode dne 4.6.2014, který ješt  doplnila o 4 nové body, které byly za azeny jako body 7 
až 10. Všichni p ítomní s programem jednání souhlasili a nikdo nepožadoval dopln ní programu o 
žádný další bod.  
 

Hlasování: PRO – 7 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0  
 

Poté zastupitelé p istoupili k vlastnímu projednávání jednotlivých bod  programu. 
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1) Stanovení zapisovatele a ov ovatel  zápisu 
Zapisovatelem byl stanoven Petr Kotera a ov ovateli zápisu Miloslav Jireš a Marie Kaplanová. 
 

Hlasování: PRO – 7 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0  

2) Územní plán Borovnice 
Po mnoham sí ních p ípravách, tvorb  a projednávání nového územního plánu obce Borovnice 

edložila starostka obce k odsouhlasení kone nou verzi ÚP. Zastupitelé p i tomto jednání ov ili 
návrh ÚP, projevili souhlas s vyhodnocením výsledk  projednání a nový územní plán vydali. Zárove  
vzali na v domí ukon ení platnosti starého ÚP a zrušili obecn  závaznou vyhlášku obce Borovnice 
.5/2000 o schválení územního plánu obce Borovnice. 

V diskusi okolo tohoto bodu p. Jiroušek z Borovnice uvedl svou nespokojenost se zamítnutím jeho 
žádosti ohledn  vzdálenosti chovu dobytka od obytných dom . Uvedl, že Borovnice nemá žádné 
zázemí, není zde obchod, pohostinství, sportovní h išt  a postavením chléva pro v tší množství 
dobytka 20m od vchodu do jeho rodinného domu klesá cena jeho majetku a stává se neprodejným. 
Okolo tohoto vznikla sousedská hádka, která byla poté p erušena starostkou obce, která p. Jirouškovi 
sd lila, že toto omezení bylo z ÚP vypušt no i na doporu ení nad ízených ú ad  a že je pot eba 
neshody soused ešit jednotliv . P ítomní ob ané vyslovovali názor, že postavení chléva pro v tší 
po et kus  dobytka v tak malé vzdálenosti od sousedního obytného domu by se skute  nelíbil 
nikomu. Zastupitel Petr Kotera vysv tlil p. Jirouškovi, že v jeho návrhu bylo znemožn ní výstavby 
zem lských budov pro chov a samotný chov dobytka v okruhu 300m od okolních obytných dom , 
což  je  v  rámci  obce  velmi  velká  vzdálenost  a  díky  takovému striktnímu zákazu  v  územním plánu by  
nebylo možné z ídit chov dobytka ani nap . v P estavlkách, kde je zám r chovu dobytka cca 150 m od 
sousedních dom  a pokud nebudou sousedé mít žádné výhrady, je nesmysl zakazovat to územním 
plánem, jelikož stavební ú ad by nemohl vydat souhlas, p estože by sousedé nem li nic proti. Petr 
Kotera p vodn  navrhoval omezení v okruhu 50m namísto navrhovaných 300m, nakonec ale toto 
omezení do ÚP zavedeno nebylo v bec. Pro vydání souhlasu s takovými stavbami bez omezení v ÚP 
by m l stavební ú ad požadovat vyjád ení souhlasu majitel  sousedních dom  a pozemk , p ípadn  
také obce, což by m lo dostate  takovéto situace ešit. 

a) Ov ení návrhu územního plánu 
Hlasování: PRO – 7 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0  
Usnesení: Zastupitelstvo obce Borovnice ov uje návrh územního plánu Borovnice podle § 54 

odst. 2) zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, ve zn ní 
pozd jších p edpis  (stavební zákon) a neshledalo žádný rozpor s Politikou územního 
rozvoje  R  2008,  se  Zásadami  územního  rozvoje  Královéhradeckého  kraje,  se  sta-  
novisky dot ených orgán  ani se stanoviskem Krajského ú adu Královéhradeckého 
kraje ze dne 26.11.2013, j. 20920/UP/2013/Sm. 

b) Souhlas s vyhodnocením výsledk  projednání ÚP 
Hlasování: PRO – 7 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0  
Usnesení: Zastupitelstvo obce Borovnice souhlasí s vyhodnocením výsledk  projednání zpra- 

covaným v souladu s § 53 odst. 1) stavebního zákona a s návrhem vyhodnocení 
ipomínek. 

c) Vydání územního plánu Borovnice 
Hlasování: PRO – 7 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0  
Usnesení:  Zastupitelstvo  obce  Borovnice  vydává  v  souladu s  §  6  odst.  5  písm.  c)  a  §  43  odst.  4  

zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, ve zn ní pozd jších 
edpis  (stavební zákon) a v souladu s § 171 a následujících zákona . 500/2004 Sb., 

správní ád, ve zn ní pozd jších p edpis  jako opat ení obecné povahy .1/2014 
územní plán Borovnice, vypracovaný projektovou kancelá í Žaluda, Železná 493/20, 
110 00 Praha 1, autorizovaným architektem Ing. Eduardem Žaludou. 
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d) Ukon ení platnosti starého územního plánu Borovnice 
Hlasování: PRO – 7 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0  
Usnesení: Zastupitelstvo obce Borovnice bere na v domí ukon ení platnosti územního plánu 

obce Borovnice, schváleného Zastupitelstvem obce Borovnice dne 6.10.2000, v etn  
zm ny .1 územního plánu obce vydané dne 16.7.2009, a to ke dni nabytí ú innosti 
opat ení obecné povahy .1/2014 o vydání územního plánu Borovnice. 

e) Zrušení OZV .5/2000 o schválení územního plánu obce Borovnice 
Hlasování: PRO – 7 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0  
Usnesení: Zastupitelstvo obce Borovnice ruší ke dni nabytí ú innosti opat ení obecné povahy 

.1/2014 (o vydání územního plánu Borovnice) obecn  závaznou vyhlášku starosty 
obce Borovnice . 5 ze dne 6.10.2000 o schválení územního plánu obce Borovnice.  

3) Žádost o vým nu oken ve spole enské místnosti a zbrojnici SDH Rájec 
Projednávání tohoto bodu se již zú astnil zastupitel p. Papá ek, který dorazil na konci diskuse, týkající 
se p edchozího bodu. Starostka obce p edložila žádost SDH Rájec o vým nu oken v budov  hasi ské 
zbrojnice se spole enskou místností. K této žádosti byly osloveny 3 firmy ohledn  zpracování cenové 
nabídky s t mito výsledky: 
STAVONA eské Libchavy – 108.606,- K  s DPH 
VEKA Ústí nad Orlicí – 116.208,- K  s DPH 
DOPOS P elou  – 125.676,- K  
Z uvedených nabídek byla vybrána nejlevn jší nabídka firmy STAVONA eské Libchavy. 
 

Hlasování: PRO – 8 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0  
Usnesení: Zastupitelstvo obce Borovnice schvaluje žádost SDH Rájec o vým nu oken v budov  

hasi ské zbrojnice se spole enskou místností a nabídku firmy STAVONA eské 
Libchavy ve výši 108.606,- K  s DPH.  

4) Žádost o vým nu oken ve spole enské místnosti SDH P estavlky 
Dále starostka obce p edložila také žádost SDH P estavlky o vým nu oken v budov  se spole enskou 
místností. K této žádosti byly osloveny 3 firmy ohledn  zpracování cenové nabídky s t mito výsledky: 
STAVONA eské Libchavy – 38.146,- K  s DPH 
VEKA Ústí nad Orlicí – 40.817,- K  s DPH 
DOPOS P elou  – 44.339,- K  
Z uvedených nabídek byla vybrána nejlevn jší nabídka firmy STAVONA eské Libchavy. 
 

Hlasování: PRO – 8 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0  
Usnesení: Zastupitelstvo obce Borovnice schvaluje žádost SDH P estavlky o vým nu oken 

v budov  hasi ské zbrojnice se spole enskou místností a nabídku firmy STAVONA 
eské Libchavy ve výši 38.146,- K  s DPH.  

5) Návrh prací a cena I. etapy regenerace vodovodního vrtu P estavlky 
Provozovatel obecního vodovodu VAK Jablonné nad Orlicí p edložil návrh prací k regeneraci vrtu 

estavlky. Jedná se o I. etapu, která zahrnuje práce dle smlouvy s firmou OHGS s.r.o. Ústí nad Orlicí, 
spo ívající ve vyt žení erpadla, montáži regenera ní soupravy, mechanické regeneraci vrtu pomocí 
stla eného vzduchu se st ídavým podtlakovým erpáním vody, mechanické o ist  st n vrtu, 
chemické regeneraci vrtu pomocí p ípravku CARELA BIOP PLUS, mechanickém vy išt ní nánosu ze 
dna vrtu, zapušt ní nového erpadla a výtla ného potrubí a následném zprovozn ní vrtu a sledování 
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innosti regenerace pro návrh 2. etapy rekonstruk ních prací. Nové erpadlo je již p ipraveno  a bylo 
již zaplaceno. Práce mají být provedeny do 31.8.2014 a vlastní odstávka vrtu má init 3 až 5 dn , 

emž po tuto dobu bude vodovod zásobován z vrbického vodojemu, v p ípad  nedostatku by bylo 
zásobování zajišt no firmou VAK pomocí cisteren. Cena za provedení uvedených prací na I. etap  
rekonstrukce  vrtu  byla  firmou OHGS vy íslena  na  161.370,-  K  bez  DPH a  práce  firmy VAK spojené  
s  vyt žením  a  zapušt ním  erpadla  na  25.000,-  K  bez  DPH,  celkem  tedy  náklady  na  I.  etapu  
regenerace vrtu mají init 186.370,- K  bez DPH (225.508,- K  s DPH). 
Dále by na uvedenou I. etapu m la navazovat II. etapa, která by m la obsahovat kone né do ešení 
zdroje na další bezproblémový 30letý provoz. Její sou ástí mají být práce, týkající se demolice 
stávajícího objektu nad vrtem, instalace nového tlakového zhlaví vrtu pro všechna  m ení 
(tenzometr na výšku hladiny, odb r vzork , výtlak od erpadla), rekonstrukce el. instalace dle 
požadavk  norem a p enosu dat (regulace a ovládání erpadla vrtu), rekonstrukce výtla ného potrubí 
od zhlaví vrtu do ÚV a nakonec z ízení nové armaturní komory vrtu,  a to dv ma možnými zp soby: 
bu  osazením nové bu ky na nové betonové základové desce vrtu  (nadzemní objekt), nebo 

ízením  podzemní  kruhové  komory   o  pr ru  2  m  s  deklem  se  dv ma  prostupy  600x600  mm  
(jedním pro obsluhu a jedním pro vým nu erpadla). Varianta armaturní komory se posuzuje 
s ohledem na cenu, zatím ale není známo, jaký bude cenový rozdíl mezi ob ma ešeními. P edb žná 
cena spo tená na variantu nadzemní bu ky je cca 300 tis. K . Celkové náklady na II. etapu jsou zatím 
odhadnuty na 0,5 mil. K . VAK Jablonné nad Orlicí p islíbil, že se bude snažit vybrat takové ešení, 
které bude provozn  dobré a investi  laciné. Veškeré náklady na rekonstrukci vrtu jsou poté 
rozú továny dle smluvních podmínek mezi všechny obce, využívající tento vrt – tedy Borovnici, 
Chleny a Vrbici. 
 

Hlasování: PRO –  8 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0 
Usnesení: Zastupitelstvo obce Borovnice schvaluje návrh prací a cenu I. etapy regenerace 

vodovodního vrtu  P estavlky  ve  výši  225.508,-  K  s  DPH dle  smlouvy  o  dílo  .  2014 
1119 mezi VAK Jablonné n.Orl. a OHGS s.r.o. Ústí n.Orl. 

6) Nákup benzínové seka ky pro obec Borovnici 
Starostka obce p edložila návrh na nákup nové benzínové seka ky Honda HRG 536 VK za ak ní cenu 
17.990,- K  s DPH. Jelikož stávající seka ky již dosluhují, bylo nakonec navrženo nakoupit 2 kusy této 
seka ky s možností p ípadného využití další nabízené množstevní slevy. 
 

Hlasování: PRO –  8 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0 
Usnesení: Zastupitelstvo obce Borovnice schvaluje nákup 2 ks benzínové seka ky Honda HRG 

536 VK v cen  17.990,- K  s DPH za kus. 

7) Zm na rozpo tu Obce Borovnice na rok 2014 .1 
etní obce p. Sládková p ipravila zm nu rozpo tu Obce Borovnice na rok 2014 íslo 1, týkající se na 

íjmové stran  zaú tování dotací a daní z p íjmu a na výdajové stran  zaú továním vratek dotací a 
platby  dan  z  p íjmu.  P íjmová  ást  je  touto  zm nou  navýšena  o  64.345,-  K ,  zatímco  výdaje  jsou  
navýšeny pouze o 34.122,- K .  
 

Hlasování: PRO –  8 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0 
Usnesení: Zastupitelstvo obce Borovnice schvaluje zm nu .1 rozpo tu Obce Borovnice na rok 

2014. 

8) Kupní smlouva s p. Miloslavem Jirešem o prodeji obecních pozemk  
Na základ  odsouhlasení žádostí p. Miloslava Jireše o nákup obecních pozemk  byla vypracována 
kupní smlouva na odprodej obecních pozemk  p. .163/6 o celkové vým e 100 m2 a  p. .  163/9  o  
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celkové vým e 286 m2 v k.ú. Borovnice u Potštejna. Pozemky budou prodány za smluvní cenu 
v celkové výši 3.088,- K . 
 

Hlasování: PRO –  8 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0 
Usnesení: Zastupitelstvo obce Borovnice schvaluje kupní smlouvu s p. Miloslavem Jirešem o 

odprodeji obecních pozemk  p. .163/6 o celkové vým e 100 m2 a  p. .  163/9  o  
celkové vým e 286 m2 v k.ú. Borovnice u Potštejna za smluvní cenu 3.088,- K . 

9) Žádosti o odkoupení obecních pozemk  u okál  v Borovnici 
Na základ  zpracování nového geometrického plánu po p evodu ástí pozemk  okolo okál  
v Borovnici na Obec Borovnici došlo k p íslování t chto pozemk  a proto byly p edloženy nové 
žádosti majitel  t chto nemovitostí o odkup t chto zbytkových pozemk . Starostka obce seznámila 

ítomné se žádostmi a p edložila nákresy jednotlivých pozemk . Zastupitelé všechny žádosti 
op tovn  odsouhlasili. 
 

Hlasování: PRO –  8 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0 
Usnesení: Zastupitelstvo obce Borovnice schvaluje žádosti o odkoupení zbytkových obecních 

pozemk  u okál  v Borovnici: 
a) Pavla ervinky a Stanislavy ervinkové z Borovnice p.63 – odprodej p. . 69/95 o 

vým e 61 m2, 66/4 o vým. 30 m2, 69/117 o vým. 4 m2, 69/97 o vým. 148 m2, 66/3 
o  vým.  29  m2,  69/113 o  vým.  65  m2,  69/56  o  vým.  22  m2,  69/112 o  vým.  6  m2,  
69/111 o vým. 118 m2, vše v k.ú. Borovnice u P. 

b) Barbory  Moravcové  z  Borovnice  p.64  –  odprodej  p. .  69/94  o  vým e  43  m2,  
69/116 o vým. 8 m2, 69/98 o vým. 124 m2, 69/110 o vým. 112 m2, 69/55 o vým. 24 
m2, vše v k.ú. Borovnice u P. 

c) Josefa Málka a V ry Málkové z Borovnice p.65 – odprodej p. . 69/93 o vým e 43 
m2, 69/115 o vým. 11 m2, 69/99 o vým. 127 m2, 69/109 o vým. 105 m2, 69/54 o 
vým. 27 m2, vše v k.ú. Borovnice u P. 

d) Marie Kodytkové z Borovnice p.67 – odprodej p. . 69/91 o vým e 42 m2, 69/96 
o vým. 17 m2, 69/101 o vým. 95 m2, 69/107 o vým. 96 m2, 69/52 o vým. 26 m2, vše 
v k.ú. Borovnice u P. 

e) Zde ka Drahoše  a  Ivanky  Drahošové z  Borovnice  p.  68  –  odprodej  p. .  69/90 o  
vým e 33  m2,  69/74  o  vým.  15  m2,  69/102 o  vým.  94  m2,  69/88  o  vým.  12  m2,  
69/89 o vým. 7 m2, 69/87 o vým. 22 m2, 69/73 o vým. 288 m2, 69/103 o vým. 117 
m2,  69/105 o  vým.  19  m2,  69/104 o  vým.  21  m2,  69/106 o  vým.  94  m2, 69/51 o 
vým. 24 m2, vše v k.ú. Borovnice u P. 

f) Marcely Smutné z Borovnice p.70 – odprodej p. . 69/79 o vým e 17 m2, 69/80 o 
vým. 40 m2, 69/86 o vým. 76 m2, vše v k.ú. Borovnice u P. 

g) Piotra  Smólky  z  Borovnice  p.71  –  odprodej  p. .  69/81  o  vým e  25  m2 v k.ú. 
Borovnice u P. 

h) Ivety  Zálohové  z  Borovnice  p.73  –  odprodej  p. .  69/83  o  vým e  22  m2 v k.ú. 
Borovnice u P. 

i) Petra  Fialy  a  Jany  Fialové  z  Borovnice  p.74  –  odprodej  p. .  69/118 o  vým e 27  
m2 a 70/2 o vým e 109 m2, vše v k.ú. Borovnice u P. 

10) Smluvní cena za prodej obecních pozemk  u bytovek a okál  v Borovnici 
V návaznosti na p edchozí bod byla p edložena k odsouhlasení smluvní cena za odprodej zbytkových 
obecních pozemk  u bytovek a okál  v Borovnici, která byla navržena ve výši 35,- K /m2. Tato cena 
dle slov starostky obce pokrývá nejen cenu samotných pozemk , ale i výdaje za nákup n kterých 
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ástí pozemk  od p edchozích majitel  p. Kinského a p. Sládka, zpracování geometrického plánu a 
dalších výdaj  obce. S touto ástkou žadatelé vyslovili souhlas a zastupitelé ji také schválili. 
 

Hlasování: PRO –  8 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0 
Usnesení: Zastupitelstvo obce Borovnice schvaluje smluvní cenu za odprodej zbytkových 

obecních pozemk  u bytovek a okál  v Borovnici ve výši 35,- K /m2. 

11) Diskuse 
Pozvání na Setkání Borovnic 
Starostka obce pozvala všechny p ítomné na Setkání Borovnic, které se koná u nás v Borovnici dne 
21.6.2014. 
 

 
 
 

Na záv r zasedání 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 28. srpna v místní ásti 
estavlky. V p ípad  pot eby m že být svoláno mimo ádné zasedání d íve. Pozvánka bude vyv šena 

na ú edních deskách obce týden p ed konáním zasedání. 

 



 

Usnesení z ve ejného zasedání zastupitelstva obce Borovnice  
.5/2014 ze dne 12. ervna 2014 

 
Zastupitelstvo obce Borovnice na ve ejném zasedání projednalo jednotlivé body programu s tímto 
výsledkem: 
 
Zastupitelstvo obce Borovnice na základ  návrhu p edloženého M stským ú adem Kostelec nad 
Orlicí, stavebním ú adem – životním prost edím: 

 Ov uje návrh územního plánu Borovnice podle § 54 odst. 2) zákona . 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním ádu, ve zn ní pozd jších p edpis  (stavební zákon) a 
neshledalo žádný rozpor s Politikou územního rozvoje R 2008, se Zásadami územního 
rozvoje Královéhradeckého kraje, se stanovisky dot ených orgán  ani se stanoviskem 
Krajského ú adu Královéhradeckého kraje ze dne 26.11.2013, j. 20920/UP/2013/Sm 

 Souhlasí s vyhodnocením výsledk  projednání zpracovaným v souladu s § 53 odst. 1) 
stavebního zákona a s návrhem vyhodnocení p ipomínek 

 Vydává v  souladu s  §  6  odst.  5  písm.  c)  a  §  43  odst.  4  zákona .  183/2006 Sb.,  o  územním 
plánování a stavebním ádu, ve zn ní pozd jších p edpis  (stavební zákon) a v souladu s § 
171 a následujících zákona . 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd jších p edpis  jako 
opat ení obecné povahy .1/2014 územní plán Borovnice, vypracovaný projektovou kancelá í 
Žaluda, Železná 493/20, 110 00 Praha 1, autorizovaným architektem Ing. Eduardem Žaludou 

 Bere na v domí ukon ení platnosti územního plánu obce Borovnice, schváleného 
Zastupitelstvem obce Borovnice dne 6.10.2000, v etn  zm ny .1 územního plánu obce 
vydané dne 16.7.2009, a to ke dni nabytí ú innosti opat ení obecné povahy .1/2014 o 
vydání územního plánu Borovnice  

 Ruší ke dni nabytí ú innosti opat ení obecné povahy .1/2014 (o vydání územního plánu 
Borovnice) obecn  závaznou vyhlášku starosty obce Borovnice . 5 ze dne 6.10.2000 o 
schválení územního plánu obce Borovnice  

 

Zastupitelstvo obce Borovnice schvaluje: 
• žádost SDH Rájec o vým nu oken v budov  hasi ské zbrojnice se spole enskou místností a 

nabídku firmy STAVONA eské Libchavy ve výši 108.606,- K  s DPH 
• žádost SDH P estavlky o vým nu oken v budov  hasi ské zbrojnice se spole enskou místností 

a nabídku firmy STAVONA eské Libchavy ve výši 38.146,- K  s DPH 
• návrh  prací  a  cenu  I.  etapy  regenerace  vodovodního  vrtu  P estavlky  ve  výši  225.508,-  K  

s DPH dle smlouvy o dílo . 2014 1119 mezi VAK Jablonné n.Orl. a OHGS s.r.o. Ústí n.Orl. 
• nákup 2 ks benzínové seka ky Honda HRG 536 VK v cen  17.990,- K  s DPH za kus 
• zm nu .1 rozpo tu Obce Borovnice na rok 2014 
• kupní smlouvu s p. Miloslavem Jirešem o odprodeji obecních pozemk  p. .163/6 o celkové 

vým e 100 m2 a p. . 163/9 o celkové vým e 286 m2 v k.ú. Borovnice u Potštejna za smluvní 
cenu 3.088,- K  

• žádost  Pavla  ervinky  a  Stanislavy  ervinkové  z  Borovnice  p.63  o  odkoupení  zbytkových  
obecních pozemk  p. . 69/95 o vým e 61 m2, 66/4 o vým. 30 m2, 69/117 o vým. 4 m2, 69/97 
o vým. 148 m2, 66/3 o vým. 29 m2, 69/113 o vým. 65 m2, 69/56 o vým. 22 m2, 69/112 o vým. 
6 m2, 69/111 o vým. 118 m2, vše v k.ú. Borovnice u P.  

• žádost Barbory Moravcové z Borovnice p.64 o odkoupení zbytkových obecních pozemk  p. . 
69/94 o vým e 43 m2, 69/116 o vým. 8 m2, 69/98 o vým. 124 m2, 69/110 o vým. 112 m2, 
69/55 o vým. 24 m2, vše v k.ú. Borovnice u P. 



 

• žádost Josefa Málka a V ry Málkové z Borovnice p.65 o odkoupení zbytkových obecních 
pozemk  p. . 69/93 o vým e 43 m2, 69/115 o vým. 11 m2, 69/99 o vým. 127 m2, 69/109 o 
vým. 105 m2, 69/54 o vým. 27 m2, vše v k.ú. Borovnice u P. 

• žádost Marie Kodytkové z Borovnice p.67 o odkoupení zbytkových obecních pozemk  p. . 
69/91 o vým e 42 m2,  69/96  o  vým.  17  m2, 69/101 o vým. 95 m2, 69/107 o vým. 96 m2, 
69/52 o vým. 26 m2, vše v k.ú. Borovnice u P. 

• žádost Zde ka Drahoše a Ivanky Drahošové z Borovnice p. 68 o odkoupení zbytkových 
obecních pozemk  p. . 69/90 o vým e 33 m2, 69/74 o vým. 15 m2, 69/102 o vým. 94 m2, 
69/88 o vým. 12 m2, 69/89 o vým. 7 m2, 69/87 o vým. 22 m2, 69/73 o vým. 288 m2, 69/103 o 
vým. 117 m2, 69/105 o vým. 19 m2, 69/104 o vým. 21 m2, 69/106 o vým. 94 m2, 69/51 o vým. 
24 m2, vše v k.ú. Borovnice u P. 

• žádost Marcely Smutné z Borovnice p.70 o odkoupení zbytkových obecních pozemk  p. . 
69/79 o vým e 17 m2, 69/80 o vým. 40 m2, 69/86 o vým. 76 m2, vše v k.ú. Borovnice u P. 

• žádost Piotra Smólky z Borovnice p.71 o odkoupení zbytkových obecních pozemk  p. . 
69/81 o vým e 25 m2 v k.ú. Borovnice u P. 

• žádost Ivety Zálohové z Borovnice p.73 o odkoupení zbytkových obecních pozemk  p. . 
69/83 o vým e 22 m2 v k.ú. Borovnice u P. 

• žádost Petra Fialy a Jany Fialové z Borovnice p.74 o odkoupení zbytkových obecních 
pozemk  p. . 69/118 o vým e 27 m2 a 70/2 o vým e 109 m2, vše v k.ú. Borovnice u P. 

• smluvní cenu za odprodej zbytkových obecních pozemk  u bytovek a okál  v Borovnici ve 
výši 35,- K /m2 

 

Zastupitelstvo obce Borovnice pov uje: 
• starostku obce uzav ením schválených smluv a p ípravou smluv k odsouhlaseným žádostem 

 
 
 
 
Dne 22. ervna 2014 
   
 
 
 
 
 
 
 ________________________________ ________________________________ 
 Miloslav Jireš, ov ovatel Marie Kaplanová, ov ovatel 
 
 
 
 
 
 ________________________________  ________________________________ 
 Petr Kotera, zapisovatel So a Rojková, starostka obce 
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